
HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW DLA UCZNIÓW ORAZ DYŻURY NAUCZYCIELI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lutyni 

od 16.09.2019r. 
DZIEO TYGODNIA GODZINY/NAUCZYCIELE/KLASY 

11:30 – 11:45 11:45 – 12:30 12:30 – 12:45 12:45 – 13:30 

 
 

PONIEDZIAŁEK 

p. Haza  
wszyscy uczniowie z klas:  
5abcd, 6b, 8ab  

p. Konieczna , p. Zięciak,  
p. Król- Chmielowiec 
wszyscy uczniowie z klas: 
1abc, 3ab  

p. Szarapanowska 
wszyscy uczniowie z klas:  
4ab, 6ac, 7ab 

p. Jasek, p. Krajewska 
wszyscy uczniowie z klas:  
2abc 
 

 
 

WTOREK 

p. Haza 
wszyscy uczniowie z klas:  
6abc, 7ab, 8ab 

p. Król-Chmielowiec, 
p. Konieczna 
wszyscy uczniowie z klas: 
1ab, 2ac 
  

p. Szarapanowska 
wszyscy uczniowie z klas:  
4ab, 5abcd 

p. Krajewska, p. Zięciak 
wszyscy uczniowie z klas:  
1c, 2b, 3ab 
 

 
 

ŚRODA 

p. Haza  
wszyscy uczniowie z klas:  
4ab, 6abc, 8ab 

p. Konieczna, 
p. Król-Chmielowiec 
wszyscy uczniowie z klas:  
2ab, 3ab 
 

p. Szarapanowska 
wszyscy uczniowie z klas:  
7ab, 5abcd 

p. Jasek, p. Krajewska 
wszyscy uczniowie z klas:  
1abc, 2c 
 

 
CZWARTEK 

p. Szarapanowska 
wszyscy uczniowie z klas:  
4ab, 5abcd 

p. Lipioska, p. Krajewska, 
p. Król-Chmielowiec 
wszyscy uczniowie z klas: 
1c, 2abc 

p. Haza 
wszyscy uczniowie z klas:  
6abc, 7ab, 8ab 

p. Jasek, p. Konieczna 
wszyscy uczniowie z klas:  
1ab, 3ab  
 

 
PIĄTEK 

 

p. Szarapanowska 
wszyscy uczniowie z klas:  
4ab, 5cd, 8ab 

p. Krajewska, p. Konieczna 
wszyscy uczniowie z klas: 
2bc, 3ab 

p. Haza 
wszyscy uczniowie z klas:  
5ab, 6abc, 7ab 

p. Krajewska,  
p. Król-Chmielowiec 
wszyscy uczniowie z klas: 
1abc, 2a 
 
 

UWAGA! Każdy wychowawca klas 1-3 oraz nauczyciel religii i j. angielskiego w klasach 1-3 jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi dyżurującemu 
odpowiedniej (zgodnie z aktualną listą) grupy dzieci na obiad o zapisanych w harmonogramie godzinach. 

Udział w zajęciach pozalekcyjnych nie uprawnia uczniów do zmiany godzin stawiania się w stołówce szkolnej. 
 
 
 

 
 



UWAGA NAUCZYCIELE, SUPLEMENT DO HARMONOGRAMU: 
1. Uczniowie klas 1-3 SP (świetliczaki i pozostali) zostali uwzględnieni w harmonogramie po zakooczeniu przerwy, co oznacza, że wychowawcy są 

zobowiązani do powiadomienia rodziców uczniów (zwłaszcza dojeżdżających), że ich powrót do domu może się opóźnid o godzinę. W takiej sytuacji 
nauczyciel świetlicy dyżurujący w stołówce ma obowiązek odprowadzid uczniów z klas 1-3 do autobusu szkolnego. 

2. Każdy wychowawca klas 1-3 oraz nauczyciele: religii i j. angielskiego w klasach 1-3 są zobowiązani do przekazania nauczycielowi dyżurującemu 
odpowiedniej (zgodnie z aktualną listą) grupy dzieci na obiad o zapisanych w harmonogramie godzinach. W związku z powyższym nauczyciel dyżurujący 
przelicza tylko dzieci z klas 1-3 bez konieczności imiennego sprawdzania list (dotyczy tylko klas 1-3). 

3. Ze względu na zmiany na liście obiadowej, każdy wychowawca ma obowiązek aktualizowad klasowe listy obiadowe w dzienniku zajęd na podstawie 
danych otrzymanych mailem do piątku do godz. 14:00. 

4.  Udział w zajęciach pozalekcyjnych nie uprawnia uczniów do zmiany godzin stawiania się w stołówce szkolnej. Uczniowie jedzący obiady mogą docierad na 
zajęcia pozalekcyjne z opóźnieniem. 

5. Niezjedzenie obiadu podczas przerwy nie uprawia uczniów klas 4-8 oraz do spóźniania się na obowiązkowe zajęcia lekcyjne. 
6. Uczniowie klas 4-8 są odpowiedzialni za samodzielne stawianie się na obiad o wyznaczonej w harmonogramie godzinie. 
7. Nauczyciel dyżurujący jest odpowiedzialny za dopilnowanie, żeby w stołówce przebywali tylko uczniowie jedzący obiady z klas wyznaczonych  

o odpowiedniej porze w harmonogramie oraz o niedopuszczenie do wchodzenia do stołówki rodziców. 


