
 

REGULAMIN STOŁÓWKI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  

                                           W OLESZYCACH 

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI: 

1.  Do korzystania z posiłków w stołówce internackiej  uprawnieni są: 

a. mieszkańcy internatu. 

b. uczniowie szkoły 

c. pracownicy i nauczyciele szkoły wnoszący opłaty indywidualnie. 

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI: 

a. stołówka  zapewnia posiłki przygotowane w formie śniadania( śniadanie z II śniadaniem), 

dwudaniowego obiadu i kolacji. 

b. posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia oraz 

kalkulacją kosztów. 

c. wysokość opłaty za posiłki wprowadzona  jest zarządzeniem dyrektora szkoły. 

d. cena jednego posiłku dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania 

posiłku –  koszt wsadu do kotła. 

e. nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów 

zużywanych do przygotowania posiłku oraz koszt wytworzenia posiłku. 

f. w przypadku wzrostu kosztów produktów wytworzenia posiłków w trakcie roku szkolnego 

dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki 

z miesięcznym wyprzedzeniem. 

g. opłaty za posiłki wnosi rodzic/opiekun ucznia lub sam wychowanek. 

h. odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest u intendenta szkoły  

od 1-go do 5-tego każdego miesiąca . 

i. w przypadku nieuregulowania opłaty, o zaleganiu z opłatami powiadamia 

się kierownika internatu i rodziców. 

j. wpłaty za posiłki potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. 

 Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki. 

k. listy imienne uczniów korzystających z posiłków posiada intendent szkoły. 

l. posiłki dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie karty obiadowej. 

 

 

 

ZWROTY ZA POSIŁKI: 

a. zwrot opłaty za posiłki może nastąpić w przypadku choroby, wycieczki, lub innych przyczyn 

losowych, 

b. odpisu dokonuje się przynajmniej z dwóch dni , wyjątek stanowią nieobecności z powodu 

wyjazdów szkolnych, 



c. nieobecność musi być zgłoszona dzień wcześniej do godz. 9:00 intendentce, kierownikowi 

internatu lub wychowawcy, osobiście lub telefonicznie, tylko na tej podstawie powstała 

nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty w następnym miesiącu, 

d. w przypadku nie zgłoszonej nieobecności opłata za posiłki nie podlega zwrotowi, 

e. bloczki żywnościowe za niewykorzystane posiłki należy zwrócić najpóźniej w dniu powrotu, 

w przeciwnym wypadku nie nastąpi odliczenie,  

f. z posiłków mogą korzystać wychowankowie  przebywający na zwolnieniu lekarskim. 

 

 WYDAWANIE POSIŁKÓW: 

 

 1.Stołówka szkolna czynna jest w czasie odbywania się zajęć szkolnych. 

a. posiłki wydawane są: 

śniadanie    od godz. 7:15        do godz. 7:45 

obiad          od godz. 13:15      do godz. 15:15 

kolacja        od godz. 18:00      do godz. 18:35 

 

b. posiłki weekendowe wydawane są: 

śniadanie    od godz. 8:30        do godz. 9:00 

obiad          od godz. 13:00      do godz. 13:30 

kolacja       od godz. 17:30      do godz. 18:00 

2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dekadę. 

3. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające 

posiłek. 

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 

a. podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

b. po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

c. nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce szkolnej czuwają  wychowawcy 

internatu. 

d. za szkody materialne powstałe z winy ucznia odpowiada finansowo jego rodzic/opiekun 

prawny. 

e. zabronione jest wynoszenie naczyń ze stołówki. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły 

w postaci pisemnego aneksu. 

b. regulamin wchodzi w życie z dniem  01.09.2021 roku. 

 

 

 


