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Regulamin  
funkcjonowania stołówki szkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie 
 

 
1. Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie, działa 

w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Lublin nr 235/XVI/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w 

sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych 

w szkołach dla których organem prowadzącym jest miasto Lublin. 

 

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną 

dla uczniów, i pracowników Szkoły Podstawowej nr 27 im. M. Montessori                      

w Lublinie.  

 

3. Obiady wydawane są dla:  

1) uczniów wnoszących indywidualne opłaty. 

2) dzieci, których dożywianie dofinansowuje ośrodek pomocy społecznej. 

3) pracowników szkoły  

 

4. Podstawą korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest wypełnienie Karty zgłoszenia 

ucznia, której wzór określono w Załączniku nr 1, a w przypadku pracowników Szkoły 

Karty zgłoszenia pracownika, której wzór określono w Załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić najpóźniej do ostatniego dnia 

roboczego poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń/pracownik zamierza korzystać 

z obiadów. 

 

 

5. Karta zgłoszenia jest podstawą do naliczania opłat miesięcznych i wydania 

miesięcznego abonamentu na obiady. 

 

6. Opłata za jeden obiad dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do 

przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. Do opłat wnoszonych przez uczniów za 

posiłki szkolne nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Stawkę opłaty za obiad ustala się przed 

początkiem roku szkolnego na podstawie prognozowanej kalkulacji zużytych produktów, 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym i wynosi 3 złote. 

 

7. Pracownicy  ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów 

zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni 
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w przeliczeniu  na jeden obiad. Stawkę marży ustala się  przed początkiem roku 

szkolnego według kalkulacji przyjmując wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

oraz wydatki bieżące w Rozdziale 80148 z okresu sierpień – lipiec i planowaną liczbę 

obiadów za ten okres, zaokrąglając do pełnego złotego i wynosi 2 złote. 

 

8. Wpłat za obiady należy dokonywać z góry na rachunek bankowy w Banku Pekao SA V 

O/Lublin Nr 59 1240 1503 1111 0010  0146 2264 do końca miesiąca na miesiąc 

następny. Wpłat za miesiąc styczeń należy dokonywać dopiero w miesiącu styczniu, nie 

później jednak niż do dziesiątego stycznia.  

 

9. W sytuacji braku wpłaty w wyznaczonym  terminie naliczane będą odsetki ustawowe 

od nieterminowych płatności.  

 

10. W przypadku finansowania obiadów przez ośrodek pomocy społecznej – podstawą 

do wydania abonamentu jest otrzymanie pisemnej, imiennej decyzji z właściwego 

oddziału MOPR. 

  

11. Rezygnacja z posiłku w danym dniu (nieobecność ucznia) musi być zgłoszona                          

w sekretariacie, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8
30

. Tylko na tej 

podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. 

 

12.  Nieobecność na obiadach można zgłaszać: 

  - osobiście w sekretariacie szkoły, 

  - telefonicznie: 81 746-19-77, 81 746 24 68 

  - e-mail: poczta@sp27.lublin.eu 

 

13.  Wpłaty za obiady za każdy kolejny miesiąc są korygowane odpowiednio zgodnie z listą 

odpisów wywieszoną na tablicy ogłoszeń.      

 

14.  Brak wpłaty za obiady powoduje skreślenie z listy stołujących się. 

 

15.  Osoby, które w poprzednim roku szkolnym nie płaciły za obiady w terminie będą 

przyjmowane w ostatniej kolejności, w przypadku wolnych miejsc. 

 

16. Zgłoszenie nieobecności w terminie późniejszym niż określony w pkt. 11 oznacza, 

że w pierwszym dniu nieobecności posiłek dla tej osoby zostanie przygotowany, a odpisy 

za niewykorzystane obiady będą liczone od drugiego dnia absencji. 
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17. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić w sekretariacie  najpóźniej 

do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.  

  

18. Obiady wydawane są wyłącznie po przedstawieniu abonamentu  na dany dzień 

żywienia.  

 

19. W razie zagubienia abonamentu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić intendentowi, 

który po zweryfikowaniu i sprawdzeniu dokumentacji wyda jego duplikat. 

 

20. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na 

wynos). 

 

21. Posiłki wydawane są według harmonogramu w godz. 11.30 – 15.40.  

22. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek i pracownicy dyżurujący. 

 

23. Rodzice oraz inne osoby postronne  nie  wchodzą  do stołówki podczas spożywania 

przez dzieci obiadu. 

 

24. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do stosowania się do 

Regulaminu jadalni. 

  

25. Nad bezpieczeństwem uczniów konsumujących obiad czuwają nauczyciele dyżurujący 

według harmonogramu.  

 

26. Za szkody uczynione przez ucznia w stołówce odpowiada materialnie jego rodzic bądź 

prawny opiekun.  

 

27. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce nauczyciel dyżurujący informuje 

wychowawcę oraz pedagoga  szkolnego. 

 

28. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie od dnia  podpisania. 

 

29. Tracą moc dotychczasowe uregulowania w sprawie funkcjonowania stołówki szkolnej.  

 

 

Lublin, dnia 11.09.2015 r.                                                ………………………………..  
 

 


