Załącznik nr 14

Regulamin
stołów ki Internatu
Zespołu Szkół
Ekonomicznych
im. Stefana Starzyńskiego
w Gorzow ie Wielkopolskim

R e g u lamin s to łówki In ternatu Ze społu Szkó ł Ekon omi czn ych i m. Stefana Starzyńskieg o
w Go rzo w i e Wi elkopo lskim

Podstawa prawna:
1. Art. 67 a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.,
Dz. U. Nr 256, poz., 2572 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
w sprawnie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

§ 1. Uprawnieni do korzystania ze stołówki
1. Do korzystania z posiłków w stołówce internatu uprawnieni są:
a. mieszkańcy internatu,
b. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. nie będący mieszkańcami
internatu,
c. nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie
Wlkp.,
d. uczniowie, których dożywianie dofinansowuje ośrodek pomocy społecznej,
e. uczniowie i pracownicy placówek oświatowych podległych Prezydentowi Miasta
Gorzowa Wlkp. – za zgodą dyrektora szkoły.

§ 2. Zasady korzystania ze stołówki
1. Stołówka internatu zapewnia wychowankom trzy posiłki dziennie.
2. Osoby dochodzące wykupują w dowolnym terminie pełne zestawy obiadowe, tj. dwa dania
i napój.
3. Wysokość kosztów przygotowania posiłków ustala się na podstawie wydatków za ubiegły
rok (raz w roku).
4. Cena jednego posiłku dla uczniów obejmuje koszt zakupu produktów zużytych do
przygotowania posiłku – tzw. koszt wsadu do kotła.
5. Nauczyciele
ponoszą pełną odpłatność stanowiącą koszt wsadu do kotła oraz koszt
przygotowania posiłku. Pracownicy administracji i obsługi ponoszą całkowity koszt
przygotowania posiłku wraz z podatkiem wat 8%- zgodnie z ustawą o podatku od towaru
i usług art.43 ust. 1 pkt. 24 oraz art.43 ust. 1 pkt. 30 – ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami. Opłaty za posiłki należy uiszczać na
konto
Zespołu
Szkół
Ekonomicznych
w
Gorzowie
Wlkp.
nr: 57102019540000780201511310 lub w kasie szkoły:
a. do ostatniego dnia danego miesiąca w przypadku mieszkańców internatu,
b. z góry dla pozostałych osób.
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6. W przypadku mieszkańców internatu przy braku terminowej odpłatności, będą naliczane
ustawowe odsetki. W wyjątkowych przypadkach termin wpłaty może zostać przesunięty po
wcześniejszym złożeniu przez rodzica lub opiekuna pisemnej prośby do dyrektora szkoły.
7. Osobom uprawnionym do korzystania z obiadów w stołówce internatu po przedstawieniu
dowodu wpłaty zostaną wydane karty żywieniowe, na podstawie których będą wydawane
posiłki.
8. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki przez ośrodek pomocy społecznej zasady i terminy
dokonywania opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy ośrodkami
a dyrektorem szkoły.

§ 3. Zwroty za posiłki
1. Zwrot opłaty za posiłki może nastąpić w przypadku choroby, wycieczki lub innych przyczyn
losowych. Rezygnację z posiłków należy zgłosić do godziny 9.00 (nie dotyczy śniadania).
Warunkiem odliczenia jest dostarczenie do administracji niezrealizowanych kartek
żywnościowych.
2. Nadpłata powstała wskutek odpisów żywieniowych, zostaje
rozliczona w następnym
miesiącu tj. kwota do zapłaty za posiłki na dany miesiąc jest pomniejszona o nadpłatę z
poprzedniego miesiąca.
3. Za niewykorzystane posiłki uiszczone z góry opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 4. Zasady zachowywania się w stołówce
1.

Osoby korzystające z posiłków zobowiązane są do:
a. kulturalnego zachowania się w stołówce,
b. pozostawienia po sobie porządku (należy odnieść naczynia i sztućce w wyznaczone do
tego celu miejsce, zasunąć krzesło),
c. poszanowania mienia i wyposażenia stołówki.

§ 5. Wydawanie posiłków
1. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku (w piątek tylko śniadanie i obiad)
w następujących godzinach:
a. śniadanie:
7.00 – 7.30,
b. obiad:poniedziałek-czwartek-13.00 – 16.00,w piątek 12:30-15:30
c. kolacja:
18.30 – 19.00.
2. Posiłki wydawane są na podstawie kart żywieniowych.
3. Na tablicy ogłoszeń w stołówce wywieszane są jadłospisy: dzienny oraz dekadowy
zatwierdzane przez kierownika internatu.
4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
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§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej
www.ekonomik.gorzow.pl.
2. W przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor szkoły
w porozumieniu z kierownikiem internatu.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie podejmuje i zatwierdza rada pedagogiczna.
4. Zmieniony regulamin wprowadzany jest w formie jednolitego dokumentu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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