
Regulamin stołówki

Zasady korzystania ze stołówki w Bursie Szkolnej Nr 5
w Lublinie

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Stołówka jest  miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni bursy dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki. 

2. Przed otrzymaniem pierwszej karty posiłkowej Rodzic wychowanka niepełnoletniego
lub wychowanek w przypadku ukończenia przez niego 18 lat podpisuje oświadczenie
dotyczące opłat  za wyżywienia i czesne w Bursie Szkolnej  nr 5 w Lublinie,  które
przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez samodzielnego referenta
ds. finansów.

3. Karty posiłkowe wydawane są w formie karty zbliżeniowej, na której rejestrowane są
przez pracownika administracji co miesiąc zaplanowane dla osób korzystających ze
stołówki posiłki na podstawie:

1) informacji od wychowanka/pracownika,
2) informacji od rodzica wychowanka,
3) informacji od nauczyciela-wychowawcy.

4. Każda osoba korzystająca ze stołówki otrzymuje kartę zbliżeniową. Posiłki wydawane
są tylko po wczytaniu karty zbliżeniowej  przy użyciu czytnika znajdującego się w
stołówce. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty możliwe jest wyrobienie karty
dodatkowej w cenie 10 zł. 

5. Elektroniczne karty posiłkowe pobierają wychowawcy grup przed rozpoczęciem roku
szkolnego od samodzielnego referenta  i  zdają  mu po zakończeniu  roku szkolnego.
Wychowanek  pobiera  kartę  od  wychowawcy  i  zdaje  mu  dopełniając  formalności
związane z wykwaterowaniem.

6. Czytnik  kart  zbliżeniowych  znajdujący  się  w  stołówce  służy  rejestrowaniu
wydawanych posiłków.

7. Przygotowanie karty posiłkowej przez pracownika administracji zgodnie z punktem 3
regulaminu stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty z niej wynikającej. 

8. Pobranie  karty  posiłkowej  przez  pracownika  bursy  lub  pozostałe  osoby  mogące
skorzystać ze stołówki za zgodą Dyrektora Bursy Szkolnej nr 5, stanowi zobowiązanie
uiszczenia opłaty z niej wynikającej.

9. Wychowankowie  pobierają  wyżywienie  na  okres  miesiąca.  Wychowanek,  
w przypadku wyjazdu do domu, może zrezygnować z obiadu i kolacji w piątek. W
pozostałych  przypadkach  rezygnacja  z  posiłków  jest  możliwa  tylko  
w uzasadnionych sytuacjach na pisemną prośbę rodzica/wychowanka pełnoletniego,
za zgodą dyrektora, po uzyskaniu opinii wychowawcy.



10. W przypadku pracowników i  innych osób istnieje  możliwość  pobrania  wybranych
posiłków w poszczególnych dniach.

11. Istnieje  możliwość  wyboru  diety  wegetariańskiej  lub  lekkostrawnej  na  okres  roku
szkolnego po wcześniejszym złożeniu podania z  uzasadnieniem i  uzyskaniu zgody
przez  Dyrektora  Bursy.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich  podanie  powinno  być
popisane przez rodzica. Rezygnacja z wyżej wymienionych diet następuje na pisemny
wniosek rodzica/wychowanka pełnoletniego. 

12. Posiłki wydawane są na podstawie karty posiłkowej w godz.:

Poniedziałek - piątek

Śniadanie:      godz.  615– 830

Obiad:           godz.  1400-1730 

Kolacja:        godz. 1830 – 2030   (w piątki i dni przed dniem ustawowo wolnym  
w ciągu tygodnia kolacja wydawana jest w godz. 1800-1830).

Weekendy:

Śniadania:       godz. 930 – 1100

Obiady:           godz. 1400 – 1600

Kolacja: wydawana jest przy obiedzie

13. Po  zakończeniu  pory  wydawania  poszczególnych  posiłków  dyżurny
wychowawca/pomoc nauczyciela kwituje tzw. ,,repety‘’  przekazane wychowankom 
w zestawieniu – „Rozliczenie wydanych posiłków”.

14. W przypadku braku chętnych do zjedzenia repet następuje komisyjna utylizacja porcji.
W skład komisji wchodzi kucharz i pomoc kuchenna pracująca na danej zmianie. 

15. W razie zaistniałych nieprawidłowości wychowankowie mogą zgłaszać swoje uwagi
i spostrzeżenia do kierownika stołówki lub wychowawcy sprawującego dyżur główny
celem  wyjaśnienia i rozwiązania problemu.  

16. Jadłospis  tygodniowy  opracowuje  kierownik  stołówki.  Wychowankowie  mogą
zgłaszać propozycje dań do jadłospisu za pośrednictwem komisji stołówkowej.

17. Postanowienia  niniejszego  regulaminu,  aktualny  jadłospis,  ogłoszenia  dotyczące
stołówki wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce.

§ 2.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Ze stołówki  Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie, zwanej dalej bursą korzystają:
a) mieszkający w bursie wychowankowie,
b) pracownicy,
c) pozostałe osoby za zgodą Dyrektora Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie.

§ 3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki



1. Kierownik  stołówki  we  współpracy  z  pracownikiem  administracji  opracowują
kalkulację  kosztów  odpowiednio  dla  wychowanków,   pracowników  i  pozostalych
osób.

2. Wysokość opłat za posiłki w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie jest ustalona w oparciu 
o wyniki przetargu na dostawę żywności do Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie. 

3. Wysokość  opłat  za posiłki  w Bursie  Szkolnej  nr  5  w Lublinie  dla  wychowanków
ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym. Cena obejmuje koszt produktów
zużytych do przygotowania posiłku tzw. „wsad do kotła”.

4. Pracownicy bursy oraz pozostałe osoby korzystające z posiłków za zgoda Dyrektora
bursy ponoszą odpłatność za posiłek wynikającą z przeprowadzonych kalkulacji.

5. Wychowankowie korzystający  z wyżywienia dofinansowanego z różnych instytucji
otrzymują karty posiłkowe na mocy decyzji przekazanej przez daną instytucję. 

§ 4.
Zwroty posiłków i zasady płatności

1. Opłaty za wyżywienie należy regulować przelewem w terminie do 10 dnia następnego
miesiąca, na indywidualne konto bankowe otrzymane przy odbiorze pierwszej karty
posiłkowej.

2. W przypadku braku wpłaty za posiłki karta posiłkowa może zostać zdezaktywizowana
do momentu uregulowania zobowiązań już zaciągniętych.

3. W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe. Odsetki należy
wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe.

4. Powiadomienie o nieobecności  wychowanka na poszczególnych posiłkach powinno
być zgłoszone z wyprzedzeniem. Wychowankowie mają obowiązek zgłosić odpis na
wyżywienie najpóźniej dzień wcześniej do godz. 800. Nie ma możliwości rezygnacji  
z  posiłków  w  dniu  zgłoszenia.  Wychowanek  zgłaszający  odpis  za  posiłek  składa
wniosek,  stanowiący  załącznik  nr  1,  osobie  wydającej  karty  posiłkowe  lub  
w sekretariacie.

5. Zwrotu kosztów za żywienie dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki  
w danym miesiącu.  Dla korzystających ze stołówki,  którzy nie  będą kontynuować
zamieszkania w bursie, po otrzymaniu podania od wychowanka/rodzica wychowanka
(załącznik  nr  2  do  zarządzenia  dyrektora)  oraz  zatwierdzeniu  go  przez  dyrektora,
dokonuje  się  zwrotu  na  konto  bankowe,  lub  w  formie  autowypłaty  wskazane  w
podaniu. 

6. Pracownicy regulują przelewem należność za posiłki na indywidualne konto bankowe
z góry do  10 dnia  miesiąca.  Zwrotu  kosztów za  żywienie  dokonuje  się  w formie
odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu. Dla pracowników, którzy nie
będą  korzystać  ze  stołówki  w  następnych  miesiącach,  po  otrzymaniu  podania  od
pracownika oraz zatwierdzeniu go przez dyrektora, dokonuje się zwrotu nadpłaty na
konto bankowe wskazane w podaniu lub w formie autowypłaty.



§ 5.
Zasady zachowania na stołówce

1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki bursy, zakazuje się wchodzenia do niej.

2. Opiekę nad wychowankami przebywającymi w czasie  posiłków w stołówce bursy
sprawuje wychowawca pełniący dyżur główny i pomoc nauczyciela.

3. Wychowanek  zobowiązany  jest  przed  posiłkiem  umyć/zdezynfekować  ręce  
i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.

4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

5. Za  szkody  spowodowane  w  stołówce  odpowiada  wychowanek,  a  finansowo jego
rodzice.

6. W stołówce obowiązuję obuwie zamienne oraz stosowny strój.

7. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych i naczyń własnych.

8. Po wejściu  na jadalnię  należy  kierować się  w stronę okienka gdzie wydawane są
posiłki i znajduje się czytnik kart zbliżeniowych. Warunkiem otrzymania posiłku jest
zbliżenie karty posiłkowej do czytnika. 

9. Odchodząc od okienka z posiłkiem należy zająć wolne miejsce przy stoliku. 

10. Nie należy dzielić się jedzeniem z innymi.

11. Po  spożyciu  posiłku  naczynia  i  sztućce  odnosi  się  do  okienka  zmywalni  naczyń
stołowych. 

12. Nie wolno wynosić naczyń, sztućców oraz jedzenia ze stołówki.

13. Obowiązuje zakaz przestawiania i dostawiania krzeseł i stolików.

14. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o porządek i ład na stołówce. 

15. W  przypadku  nierespektowania  wyżej  wymienionych  zasad  zachowania
poinformowany  zostanie  wychowawca  grupy  i  za  jego  pośrednictwem  rodzice
wychowanka.  W  stosunku  do  wychowanków  zachowujących  się  niekulturalnie
wychowawca stosuje kary regulaminowe.

16. Szczególne zasady zachowania w stołówce w czasie epidemii reguluje odrębna 
procedura (Procedura określająca zasady postępowania minimalizujące ryzyko 
zakażenia koronawirusem SARS - COV - 2 wywołującej chorobę COVID – 19).

§ 6.
Postanowienia końcowe

1. O  wszystkich  sprawach  związanych  z  organizacją  pracy  stołówki  decyduje  dyrektor
bursy.



Załącznik nr  1 do Regulaminu stołówki z dnia 28 stycznia 2021r.

.............................................................. grupa ...... , dnia ....................................
        (Nazwisko i imię wychowanka)

Bursa Szkolna Nr 5 
w Lublinie

Proszę  o  odliczenie  płatności  za  wyżywienie  z  tytułu  zdanych  posiłków  za
miesiąc ………,  rok …… w związku z niemożliwością skorzystania z posiłków

Śniadanie w dniach………………………………………………………………

Łączna ilość śniadań ………………………………………….

Obiad w dniach………………………………………………………………

Łączna ilość obiadów ………………………………………….

Kolacja w dniach………………………………………………………………

Łączna ilość kolacji ………………………………………….

   

Brak możliwości skorzystania z posiłków spowodowany 

jest: .........................................................................................................................

........

........................................................................
                                                               (PODPIS WYCHOWANKA)

Zasadność odliczenia potwierdzam:
                                                            ..............................................

                                                                       (PODPIS WYCHOWAWCY)

Powiadomienie  o  nieobecności  wychowanka  na  poszczególnych  posiłkach  powinno  być
zgłoszone z wyprzedzeniem. Wychowankowie mają obowiązek zgłosić odpis na wyżywienie
najpóźniej  dzień  wcześniej  do  godz.  800.  Podanie  składane  jest  pracownikowi
odpowiedzialnemu  za  wydawanie  kart  posiłkowych  bądź  w  sekretariacie  bursy.  Nie  ma
możliwości rezygnacji z posiłków w dniu zgłoszenia. 


