
 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI DLA UCZNIÓW VII KLAS MSP PADEREWSKI  

ORAZ PGLO IM. I. J. PADEREWSKIEGO W LUBLINIE 

W ROKU SZKOLNYM 2017/18 

1. Uczniowie klas VII MSP Paderewski oraz PGLO im. I. J. Paderewskiego korzystają ze stołówki 

znajdującej się w budynku szkoły podstawowej. Obiad wydawany jest w godz. 13.05-13.30. 

2. W sprawach związanych z zamawianiem/ odwoływaniem obiadów należy się 

kontaktować z p. Kingą Rakowską, nr tel. 575800171 lub 536411132, od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.30-15.30.  

3. Ceny za posiłki w roku szkolnym 2017/2018 wynoszą: 

 9 zł (dwudaniowy obiad z napojem) – cena obiadu w miesięcznym abonamencie, 

 10 zł (dwudaniowy obiad z napojem) – cena pojedynczego obiadu bez abonamentu,  

 3 zł (zupa) – cena pojedynczego dania bez miesięcznego abonamentu, 

 9 zł (drugie danie) – cena pojedynczego dania bez miesięcznego abonamentu. 

4. Opłata za wyżywienie (tzw. abonament) jest płatna do siódmego dnia każdego miesiąca 

(lub do dnia powszedniego poprzedzającego siódmy dzień miesiąca, jeśli wypada on w 

sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny). 

5. Opłata za posiłki jest wnoszona gotówką na stołówce w godz. 7.30-15.30 lub przelewem 

na konto ING Bank Śląski 53 1050 1953 1000 0090 9098 3165 (dane do przelewu: Kinga 

Rakowska, ul. Niepodległości 24/26, 20-246 Lublin; TYTUŁEM: imię, nazwisko, klasa dziecka 

+ miesiąc opłat). 

6. Miesięczna opłata za posiłki jest obliczana wg schematu: kwota za dzienne wyżywienie  

x liczba dni nauki w miesiącu. 

7. Odliczenie kwoty za niewykorzystane obiady (z powodu nieobecności dziecka) zostaje 

dokonane z odpłatności w następnym miesiącu (kwota do zapłaty zostaje pomniejszona 

o liczbę dni nieobecności dziecka). 

8. Warunkiem uzyskania nadpłaconej kwoty jest zgłoszenie nieobecności dziecka 

(telefonicznie na nr 575800171, 536411132,  lub osobiście w barku szkolnym) najpóźniej do 

godz. 8.00 danego dnia. 

9. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

10. Stołówka działa we wszystkie dni nauki szkolnej.  

11. W stołówce oraz na stronie internetowej jest wywieszony aktualny jadłospis na dany 

tydzień. 

12. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

13. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

14. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie posiłku w jadalni czuwają 

dyżurujący nauczyciele. 

15. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.  

 

Dyrektor PGLO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie 

dr Adam Kalbarczyk 
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