PRILOGA 4
PRAVILA RAVNANJA IN OBNAŠANJA V JEDILNICI
Čas malice in kosila:
Določen z LDN šole za šolsko leto.
Malica v jedilnici
•

Učenci, ki malicajo v jedilnici, pridejo v spremstvu svojih učiteljic.

•

Pred prihodom v jedilnico si umijejo roke.

•

•
•

Učiteljice skrbijo za red in mir v jedilnici. Dežurni učenci nesejo
pladenj s hrano k mizi, pri kateri sedijo učenci posameznega razreda.
Pri mizi se učenci obnašajo kulturno, jedo mirno in tiho.
Ko pojedo, mirno počakajo na svojih prostorih, da pomalicajo še
ostali.

•

Po jedilnici se hodi mirno; tek, prerivanje in vpitje ni dovoljeno.

•

Učenci v koloni zapustijo jedilnico v spremstvu svojih učiteljic.

Malica v razredu
•

Učenci, ki malicajo v svojih razredih, pošljejo dežurne učence po
malico.

•

V razredu se med malico prav tako je kulturno, mirno in tiho.

•

Dežurni razdelijo prtičke in pomagajo pri delitvi hrane.

•

Učiteljice skrbijo za mir in navajajo na lepo ravnanje s hrano.

•

Dežurni učenci vrnejo košare, vrče, skodelice nazaj v kuhinjo po
končani malici.

Kosilo
•

Učenci prihajajo v jedilnico v spremstvu svojih učiteljic.

•

Učenci pridejo v jedilnico v koloni, mirno in tiho.

•

Pred prihodom v jedilnico si umijejo roke.

•

V koloni za hrano počakajo mirno, se ne prerivajo, ne vpijejo.

•

Kuhinjsko osebje prijazno pozdravijo in se vedejo spoštljivo.

•

Priporočeno je, da učenci vzamejo vse jedi pripadajočega kosila.

•

•

Učenec lahko prosi za dodatek, če je pojedel vse jedi na jedilniku in
je še lačen.
Učenci se posedejo za mizo, ki so določene po dogovoru na začetku
šolskega leta.

•

Med jedjo se lahko pogovarjajo tiho in mirno.

•

V jedilnico učenci ne prinašajo igrač, kart in drugih predmetov.

•

Učenci skrbijo za čistočo.

•

Vsak učenec za sabo pospravi pladenj in stol pri mizi.

•

Dežurni učenci obrišejo mize, kjer je sedela njihova skupina.

•

Razredi čim hitreje, vendar mirno in tiho, zapustijo jedilnico.

•

Po jedilnici se ne teče.

