PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI
1. Malica poteka v jedilnici STŠ Koper. Kadar imajo dijaki pouk dopoldan, gredo na
malico v 2 skupinah:
1. skupina: od 9.35 do 9.50: 5. letnik, vsi 4. letniki, vsi 3. letniki, vsi 2. letniki
2. skupina: od 9.50 do 10.15: vsi 1. letniki
Razpored skupin se lahko med šolskim letom spremeni glede na število prijavljenih
dijakov na malico.
2. Dijaki se časovnega razporeda držijo, ob uri se postavijo v vrsto, se ne prerivajo, z
magnetno kartico se evidentirajo pri delilnem pultu. Dijaki preverijo, ali so se
evidentirali in ali so se evidentirali samo enkrat, da ne bi prišlo do obračunavanja
dvojnih obrokov.
1. Dokler dijaki niso na vrsti za malico, ne hodijo v jedilnico.
2. Pri mizi se dijaki vedejo kulturno, po pravilih bontona.
3. Med malicanjem ni dovoljena uporaba avdio-vizuelnih naprav na način, da moti
druge prisotne v jedilnici (glasno telefoniranje, glasno predvajanje glasbe,
fotografiranje ipd.). Prav tako ni dovoljeno kartanje ter druge igre.
4. Dijaki za seboj pospravijo oz. počistijo. Odpadke, ki ostanejo od malice, odvržejo v
za to namenjene vreče oz. posode za odpadke ter pospravijo pribor in pladnje na za
to namenjeno mesto.
5. Dijaki, ki ne malicajo, se v času malice ne zadržujejo v jedilnici.
6. Dijak je odgovoren za svoje vedenje v jedilnici, tako kazensko (vzgojni ukrep) kot
materialno (če povzroči škodo, jo je dolžan tudi poravnati). V primeru neprimernega
vedenja je dijak lahko odstranjen iz jedilnice.
7. Organizacijo in red v času malice nadzoruje dežurni učitelj. Dijaki upoštevajo
navodila dežurnih učiteljev, vodje šolske prehrane ter kuhinjskega osebja. V primeru
kršitev dežurni učitelj o kršitvi obvesti vodjo šolske prehrane in razrednika (po potrebi
drugo pristojno osebo), kršitev pa zapiše v za to namenjen zvezek ter sproži
ustrezen postopek zoper dijaka.
8. V času malice veljajo Pravila vedenja v jedilnici ter Šolska pravila.

