
Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów 

oraz pracowników szkoły. 

2. Obiady wydawane są dla: 

- uczniów  SP30  wnoszących opłaty indywidualne (bezgotówkowo), 

- uczniów SP30  których dożywianie dofinansowuje MOPR oraz innych sponsorów, 

- dla pracowników SP30 wnoszących opłaty indywidualne (bezgotówkowo). 

3. Posiłki wydawane są w godz. od 1115 do 14. 

4. Uczniowie klas młodszych przychodzą na posiłek pod opieką wychowawcy lub nauczyciela świetlicy 

szkolnej. 

5. Opłaty za obiady należy uiszczać do 5 dnia  miesiąca ,  w którym dziecko będzie się stołować, 

natomiast opłaty za wyżywienie w oddziale zerowym wnoszone są do 10 dnia każdego miesiąca. 

Dopuszcza się w miesiącu styczniu każdego roku dokonanie opłat do 10 dnia tego miesiąca. 

6. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie karty elektronicznej. Uczniowie klas 4-8 jeżeli nie 

posiadają karty mogą skorzystać z obiadu wyłącznie na ostatniej przerwie.  

7. Opłaty za obiady finansowane przez MOPR wnoszone są w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury 

przez intendenta po zakończonym miesiącu. 

8. Wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie : 

 uczniowie na konto szkoły Bank PEKAO S.A. V O. Lublin   54 1240 1503 1111 0010 0156 

3525.   

W tytule należy wpisać miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz klasę. Brak zaksięgowanej 

wpłaty do 5 dnia  miesiąca skutkował będzie naliczeniem odsetek za nieterminowość. 

 dziecko z oddziału zerowego na konto szkoły Bank PEKAO S.A. V O. Lublin 

39124015031111001001563310. W tytule należy wpisać miesiąc, imię i nazwisko dziecka 

oraz klasę. Brak zaksięgowanej wpłaty do 10 dnia  miesiąca skutkował będzie naliczeniem 

odsetek za nieterminowość. 

9. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom 

niespożywającym  posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 

10. Z obiadów można korzystać wyłącznie w stołówce, szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków na 

wynos. 

11. W przypadku niekorzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy o tym fakcie 

powiadomić intendentkę. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (np. wycieczka), fakt ten 

należy zgłosić wcześniej. 

12. Odpisy za obiady dokonywane są po zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym pod  

nr tel. 81 7446110 wewn. 28 w dniu poprzedzającym nieobecność  do godziny 15.00. 

13. W celu pomniejszenia wpłat w formie przelewu (odliczenie zgłoszeń nieobecności na obiadach) 

konieczne jest uzgodnienie ilości odliczonych dni z pracownikiem stołówki. 

14. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendentki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego 

miesiąca. 

15. Uczniowie korzystający z obiadów obowiązani są do pozostawienia ubrań w szatni  i zmianę obuwia. 

16. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. 

17. Po spożytym posiłku uczniowie oddają naczynia i sztućce do okienka. 

Regulamin obowiązuje od dnia 03.02.2020r. i zastępuje regulamin z dnia 01.09.2018 r. 


