Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2016/2017
Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

REGULAMIN STOŁÓWKI W INTERNACIE
ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH
przy ul. Dąbrowskiego 56 w Rzeszowie.

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez
pracowników kuchni Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.
I.

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
1. Ze stołówki mogą korzystać mieszkańcy Internatu
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub,
których dożywianie finansuje: MOPS, GOPS i inne jednostki
3. Mieszkańcy Internatu z chwilą wyprowadzenia się z niego są
skreśleni z listy korzystających z posiłków.

II.

ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI
1. Stołówka szkolna zapewnia trzy posiłki dziennie (śniadanie z II
śniadaniem, dwu daniowy obiad- zupa, II danie plus kompot lub
inny napój, kolacja)
2. Osoby korzystające z posiłków wykupują pełne wyżywienie ( nie jest
prowadzona sprzedaż wybranych posiłków)
3. Cena jednego posiłku dla wychowanków obejmuje koszt produktów
zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła i wynosi
13 zł / dzień.
a. Śniadanie - 4,00zł
b. Obiad
- 5,00 zł
c. Kolacja - 4,00zł
4. W sytuacji wzrostu kosztów produktów dopuszcza się możliwość
zmiany odpłatności.

III.

OPŁATY
1. Odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest na konto
Zespołu Szkół Elektronicznych.
Numer konta: 76 1020 4391 0000 6402 0144 9024
2. Wpłaty należy dokonywać od 1-go do 10- go dnia miesiąca , za który
opłata się należy.
3. Do momentu wpłaty mieszkańcom Internatu wydaje się fragment
bloczków żywnościowych. Pozostała część bloczków wydawana jest

tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu opłaty za wyżywienie na koncie
ZSE.
4. Wysokość opłat za wyżywienie za dany miesiąc wynosi:
liczba dni roboczych w danym miesiącu x 13 zł (opłata za jeden dzień)

i podana jest co miesiąc na tablicach informacyjnych w internacie
oraz na stronie internetowej Internatu ZSE
5. W przypadku gdy osoba korzystająca ze stołówki zgubi kartę
żywnościową, będzie musiała zapłacić za nowo wydaną kartę.
Bloczków zastępczych nie ma.
IV.

ZWROT ZA POSIŁKI
1. Odliczenie za posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki,
wyjazdu mieszkańca internatu do domu lub innych przyczyn
losowych.
2. Nieobecność musi być zgłoszona wychowawcy i potwierdzona przez
rodziców.
3. Zwrot bloczków żywieniowych tzw. odpis musi być zgłoszony w
sekretariacie Internatu nie później niż w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym nieobecność, do godziny 9:00 ( bez zgłoszenia
osoba będzie liczona na posiłki i musi za nie zapłacić)
4. Odpisu dokonuje się przynajmniej z dwóch dni, wyjątek stanowią
nieobecności z powodu wycieczki szkolnej, wyjazdów na mecze.
5. Bloczki żywnościowe za niewykorzystane posiłki należy zwrócić
najpóźniej w dniu powrotu, w przeciwnym wypadku nie nastąpi
odliczenie.
6. Nadpłaty oraz pieniądze za zwrócone bloczki żywieniowe tak zwane
odpisy będą na koniec każdego miesiąca wypłacane na konto podane
w oświadczeniu.

V.

WYDAWANIE POSIŁKÓW.
1. Posiłki przygotowywane są w dni nauki szkolnej: od poniedziałku do
piątku
2. Posiłki wydawane są w godzinach:
Śniadanie: 6:15 – 7:30
Obiad:
11:30 -13:00
14:00 – 15:40
Kolacja:
18:00 – 20:00
3. Dodatkowe obiady dla wychowanków, którzy z powodu zajęć
szkolnych nie mogą w podanych godzinach wybrać posiłku
wyznaczone są dodatkowe godziny:
10:00 – 10:10
11:00 – 11:10
16:40 – 17:10
4. Posiłki wydawane są na podstawie bloczków żywnościowych.

VI.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego
zachowania
2. Nadzór nad wychowankami sprawuje wychowawca internatu
zgodnie z harmonogramem pracy.
3. W stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z wyżywienia.
4. Uczeń, korzystający z wyżywienia powinien mieć ze sobą swoje
sztućce oraz kubek.
5. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone
miejsce.
6. Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki.

