
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie 

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla 

uczniów oraz pracowników szkoły. 

2. Do  korzystania  z  posiłków  w  stołówce  szkolnej  uprawnieni  są uczniowie oraz wszyscy pracownicy 

szkoły. 

3. Posiłki wydawane są w godzinach  od 12.00 do 13.50 wg poniższego harmonogramu:   

    12.00 – 12.20 – klasy 1A, 1F, 1H, 2D, 3B 
    12.25 – 12.45 – klasy  4Ba, 4Ca, 4Da, 4Ea, 4Fu, 4Gu, 4Iu, 4Ja, 4Ka 
    12.45 – 13.05 – klasy 4A, 5A, 6A, 2P, 3M, 3N 
    13.05 – 13.25 – klasy 5Aa, 5Ba, 5Ca, 5Da, 5Ea, 5Fa, 5Ga, 5Ha, 6Ba, 6Ca, 6Du, 6Ea, 6Ga, 6Fu, 7Du 
    13.30 – 13.50 – klasy 7Aa, 7Ba, 7Ca, 7E, 2Ma, 2Na, 2Ou, 3Pa, 3Ra, 3Su, 3Tu  

4.  Obiady wydaje się na podstawie odnotowanej wpłaty za dany m-c do 30 dnia miesiąca poprzedzającego 

miesiąc spożywania obiadu przez ucznia lub pracownika szkoły. 

5. Od zaległości we wpłatach szkoła jest zobowiązana naliczyć odsetki zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 04 grudnia 2008 roku. 

6. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika w szkole można dokonać odpisu za wyżywienie 

zgłaszając nieobecność osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej do godz. 12.00.  Jeżeli 

powiadomienie nastąpi później, odpis nastąpi od następnego dnia po zgłoszeniu.  

7. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony zostanie  przy opłacie za następny miesiąc. Listy odpisów 

udostępniane będą u intendenta szkoły.  

8. Planowaną nieobecność grupy uczniów (klasy) w szkole np. z powodu wycieczki należy zgłosić 2 dni 

wcześniej.  

9. Rezygnację całkowitą lub okresową z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta 

minimum 2 dni wcześniej. Brak takiej informacji upoważnia do naliczenia obciążenia. 

10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, a plecaków              

i tornistrów przed drzwiami stołówki na stojącym tam regale. 

11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami podczas 

spożywania posiłków sprawują nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. 

12. Po spożytym posiłku brudne naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka. 

13. Przed stołówką na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień. 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku        


