
Funkcjonowanie stołówki w Szkole Podstawowej nr 8 

 im. Bolesława Chrobrego w Żarach 

w warunkach epidemii od  września 2021 r. 

 

1. Posiłki wydawane będą od 6 września 2021r. 

2. Zapisy oraz wpłaty na stołówkę dokonywane będą z wyprzedzeniem,  (od 30 sierpnia 

do 5 września u intendentki szkoły przez dziennik librus  sekretariat lub bezpośrednio 

na email: intendent@sp8.zary.pl ). 

3. Warunkiem skorzystania z posiłku będzie dokonanie wpłaty na konto bankowe szkoły 

w wyznaczonym terminie – najpóźniej do 10 września 2021r. 

4.  Nr konta bankowego szkoły: 24 1020 5460 0000 5202 0118 5032 z dopiskiem w 

tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka którego wpłata dotyczy oraz miesiąc. 

5. Brak wpłaty za obiady skutkować będzie odmową wydania posiłku. 

6. Informacja o terminach płatności umieszczona będzie na stronie internetowej szkoły w 

zakładce bip w aktualnościach, oraz rozesłana wiadomością email w dzienniku 

elektronicznym librus. 

7. Osobą do kontaktu w sprawach opłat za obiady oraz zgłoszenia na obiady jest 

intendent szkoły Karolina Rybka pod nr telefonu  68-363-67-23 lub drogą email: 

intendent@sp8.zary.pl 

8. Kuchnia szkolna przygotowywać będzie posiłki: 

Obiady dwudaniowe (zupa + drugie danie + kompot+owoc). Obiad należy 

skonsumować w ciągu wyznaczonej przerwy obiadowej, nie ma możliwości dzielenia 

posiłków.  Uczeń korzystający z posiłków wchodzi na stołówkę tylko raz w wg. 

harmonogramu, (w wyjątkowych sytuacjach uczeń może zjeść posiłek o innej porze 

po wcześniejszym zgłoszeniu u pracownika kuchni). Nie ma możliwości serwowania 

posiłków na wynos.  

Koszt jednego obiadu 5 zł, abonament naliczany jest z góry na cały miesiąc. 

Każdą rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendentki szkoły lub bezpośrednio w 

kuchni co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Należność za odwołane obiady i 

nadpłaty za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego miesiąca. 

Należność tabędzie rozliczona przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie 

wpłaty za kolejny miesiąc. 



9. Obiady wydawane będą : 

- dla klas I –III odrębna procedura ustalona bezpośrednio z wychowawcą klasy. 

- dla klas IV –VIII na wyznaczonych przerwach obiadowych z jednoczesnym 

przypisaniem miejsca dla danej klasy. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki 

 w stołówce szkolnej 

 

1. Uczeń zapisany na obiad udaję się na określonej przerwie na stołówkę szkolną. 

2. Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na 

bazie alkoholu (min.60%). 

3. Korzystający z posiłków uczniowie zobowiązani są przed wejściem na stołówkę 

umyć lub zdezynfekować ręce. 

4. Wprowadza się zmianowy system wydawania posiłków. 

5. Na stolikach są wyznaczone miejsca dla każdej klasy osobno.  

6. I danie (zupa odbierane będzie pojedynczo  - osobiście przez każde dziecko w 

wyznaczonym miejscu. 

7. II danie odbierane będzie pojedynczo  - osobiście przez każde dziecko w okienku 

wydawczym (zabezpieczone pleksi) – z zachowaniem bezpiecznej odległości w 

kolejce. 

8. Posiłki wydaje pracownik kuchni przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

9. Posiłki wydawane są w naczyniach wielokrotnego użytku. 

10. Po konsumpcji dzieci odnoszą naczynia i sztućce do okienka zmywalni . 

11. Po każdej grupie myte i dezynfekowane są blaty, krzesełka, drzwi oraz okienko 

wydawcze oraz wietrzy się jadalnię przygotowując pomieszczenie na przybycie 

następnej grupy stołujących się. 

12. Nadzór nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący na stołówce szkolnej. 

 


