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Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu. 

 

Podstawy prawne 

Art. 67.1 ustawy z 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 256, 

poz. 2572        z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003 r., Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). 

 

I. Informacje ogólne. 

1. Prawo do przebywania na terenie stołówki mają: osoby, które opłaciły posiłek lub 

których dożywianie finansuje MOPR oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

W innych przypadkach przebywanie pozostałych osób w stołówce możliwe jest tylko i 

wyłącznie  

w celach zakupowych,  lub  konsumpcyjnych. Odbieranie dzieci, które korzystają ze świetlicy, 

oraz z posiłków następuje po wyjściu dziecka z sali konsumpcyjnej, lub w świetlicy. 

 

2. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 14:45. 

 
3. Opłaty za posiłki  należy  regulować  z  góry  do  dziesiątego  każdego  miesiąca    

 

4. Płatności przeterminowane powyżej 10 dni, będą skutkowały nie wydaniem posiłków. 

 
 

5. Nieobecność ucznia rodzic, lub opiekun zobowiązany jest zgłosić tylko i wyłącznie w 

formie sms z numeu telefonu podanego jako bezpośredni kontakt do 
rodzica/opiekuna podanego na deklaracji chęci korzystania z posiłków w stołówce Sp 
74 na numer telefonu: 508 847 114  do godz 8:00 rano dnia w którym dziecko ma 

spożywać posiłek, późniejsze zgłoszenia nie będą uznawane. 

6. Prawidłowe zgłoszenie nieobecności będzie skutkowało umniejszeniem płatności za 

posiłki w przyszłym miesiącu – posiłki nie przepadają. 

 

7. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień wraz z alergenami. 
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8. Zapisanie dziecka następuje po wypełnieniu deklaracji korzystania z posiłków i jest 

równoznaczne  z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu 

9. Wszelkie informacje odnośnie ilości dni żywieniowych będą publikowane na stronie www 

szkoły Sp 74 

 

 

 
 

II. Zasady zachowania w stołówce. 

 
1. Podczas  przebywania  w  stołówce  i  spożywania  posiłków  obowiązują  zasady  

bezpiecznego i kulturalnego zachowania. 

 
2. Poza stołówkę nie wolno wynosić naczyń i sztućców. 
 

 

3. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

 

- spokojnie poruszać się po sali konsumpcyjnej, 
 

- nie zmieniać miejsca w czasie spożywania posiłku, 
 

- zachować porządek przy odbiorze dań, oraz przy oddawaniu naczyń, 
 

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek, 
 

- zostawić po sobie porządek,  
 

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu. 
 

III. Bezpieczeństwo  
 

1. Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów na terenie sali konsumpcyjnej odpowiada 
nauczyciel dyżurujący. 

 
 

IV. Ochrona danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 
z 04.05.2016 str 1) Pragniemy Państwa poinformować, że: 
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1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktu w sprawach dotyczących żywienia 
Państwa dzieci, płatności za posiłki itd. 
Wykorzystywane będą : Państwa imię i nazwisko, adres, nr telefonu, imię i nazwisko 
dziecka, adres, klasa itd. 

Oraz w celu: kontaktowania się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w 

kontakcie z Dyrekcją Szkoły Podst nr 74 w Poznaniu, pedagogiem szkolnym, pracownikami 

świetlicy szkolnej i wychowawcami klas 

2. Wizerunek Państwa dziecka w stołówce  może zostać użyty tylko i wyłącznie do celów 

poglądowych na naszym profilu  https://www.facebook.com/ChieFcateringsp74/  która 

jest również bazą informacyjną dot: ilości dni żywieniowych w danym miesiącu, oraz 
wszelkich informacji dotyczących żywienia w Szkole Podstawowej nr: 74 w Poznaniu.  

3. Administratorem danych osobowych będzie: Luqrecja Jarosław Balcerek 

4. Podanie danych i zgoda jest dobrowolne, ale niezbędne do zaakceptowania regulaminu. 
5. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. 
 

 

 

           Ww regulamin obowiązują od 1.09.2022  do odwołania. 
 

Dyrekcja Szkoły nr: 74 w Poznaniu                                Luqrecja Jarosław Balcerek 

…………………………..                                                ……………………….. 
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