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W imieniu Rady Rodziców zwracam się z prośbą o zmianę organizacji stołówki szkolnej i wydłużenie
czasu na zjedzenie obiadu dla dzieci korzystających z nich podczas pobytu na świetlicy do 30 minut.
Niniejsze pismo powstało w efekcie obrad Rady Rodziców i jest odzwierciedleniem sygnałów
płynących do Rady od Rodziców dzieci młodszych.
Od początku roku mamy sygnały zarówno od dzieci jak i ich rodziców, że czas, jaki obecnie jest na
zjedzenie obiadu 20 min. nie jest wystarczający. 20 minut to czas przeznaczony na rozlanie dzieciom
zupy a następnie zjedzenia drugiego dania. Efektem tego pospiechu jest niezjadanie ani pierwszego,
ani drugiego dania. Dzieci młodsze jedzą głownie w godzinach 11-13, a w świetlicy przebywają do
godziny 16-17, jeżeli nie mają dostatecznie czasu na zjedzenie obiadu, są w konsekwencji tego układu
zdarzeń głodne.
Zdajemy sobie sprawę, że przy obecnej ilości uczniów organizacja obiadów jest dość trudną sprawą,
dlatego prosimy o ponowne przeanalizowanie sprawy i wydłużenie tego czasu chociażby do 30 min.
Zwracam się również z prośbą o umożliwienie Rodzicom i Uczniom zabierania do własnych
pojemników wielorazowego użytku niezjedzonych posiłków. Absolutnie zrozumiałym jest, że szkoła
na terenie stołówki podlega odpowiednim przepisom o zbiorowym żywieniu, jednakże prosimy o
wprowadzenie zapisów do regulaminu stołówki, że Rodzic i Uczeń może poprosić o zapakowanie
obiadu (zupy lub II dania) do swojego pojemnika, a szkoła w tym momencie wyłącza swoją
odpowiedzialność z tytułu żywienia zbiorowego. Sytuacje te miałyby miejsce, gdy np. uczeń się
rozchoruje, a Rodzic nie może odwołać obiadu, lub dziecko nie zjadło zupy, ale chce ją zabrać do
domu i ma do tego przygotowany pojemnik. Analogicznie jak ma to miejsce w restauracjach (czyli też
zakładach zbiorowego żywienia), w których można niezjedzony posiłek zabrać do domu, wyłączając
odpowiedzialność restauracji za przechowywanie, transport posiłku oraz ewentualne konsekwencje
wynikające z potencjalnego zatrucia. W chwili obecnej ogromne ilości niezjedzonych posiłków są
marnowane, wyrzucane do koszy na śmieci, chcemy w ten sposób minimalizować marnowanie
żywności na naszej stołówce.
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