
                                                                                                               Załącznik nr 17 do Statutu   

                                                                                                                   Zespołu Szkół Morskich  

                                                                           im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu 

 
REGULAMIN  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ  W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH  

 IM. POLSKICH RYBAKÓW I MARYNARZY W KOŁOBRZEGU 

 

 

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2015r. poz. 2156 oraz późniejszymi zmianami z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010 )  

 

 

§1.Zasady  korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu oraz   

     odpłatności za wydawane posiłki określa zarządzeniem Dyrektor Szkoły. Opłaty  za  

     poszczególne posiłki  określa załącznik nr 1 powyższego  zarządzenia. 

§2.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, 

2. uczniu – rozumie się przez to także wychowanka, 

3. rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych ucznia, 

4. stołówce szkolnej – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę, o której 

mowa w pkt. 1 miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy 

stołówki  przygotowują oraz wydają posiłki. 

§3.Do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych są uprawnieni: 

1. uczniowie szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, 

2. uczniowie szkół, w których nie funkcjonują stołówki szkolne, 

3. pracownicy szkoły,  

4. emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, 

5. rodzice uczniów lub opiekunowie prawni w czasie odwiedzin ucznia. 

§4.1.Uczniowie ponoszą odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej w wysokości równej 

   kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku. 

     2.Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia albo rodziców z całości lub części opłat, o 

        których mowa w ust. 1 w przypadku: 

a)  szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, 

c) w przypadku wydzierżawienia stołówki innemu podmiotowi zachowuje się 

postanowienia określone w ust. 1, 

     3.koszt surowca przeznaczonego na dzienne wyżywienie ucznia od dnia 1 września 

  2014r. wynosi 14 zł.  

§5.1.Osoby, o których mowa w § 3 pkt. 3-4 mogą korzystać z posiłków w stołówce  

   szkolnej pod warunkiem zrealizowania w pierwszej kolejności posiłków dla  

   uczniów. 

     2.Osoby określone w ust. 1 ponoszą odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej w  



   wysokości 125% kosztu surowca, o którym mowa w § 4 ust.2 zarządzenia. 

     3.Inne osoby  wymienione w § 3 mogą korzystać ze stołówki na warunkach  

  komercyjnych, jednak ceny nie mogą być niższe niż określone w ust. 2. 

§6.1.Opłaty ustalone w § 4 ust. 2 i § 5 ust.2 wnosi się w okresach miesięcznych, z  

          góry do 15-go dnia miesiąca  w  którym następuje korzystanie z posiłków w 

          stołówce szkolnej. 

2.W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może na wniosek rodziców ucznia  

   lub osób, o których  mowa w § 3 pkt. 3-5 wyznaczyć inny niż określony w ust. 1  

   termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. 

       3.W przypadku rezygnacji z posiłków w stołówce szkolnej przez ucznia lub inną 

          osobę uprawnioną  zwrotowi podlega wartość wniesionej opłaty  za każdy  

          nieskonsumowany  posiłek, następujący po dniu zgłoszenia tego faktu pod  

           warunkiem zwrotu bloczków żywnościowych kierownikowi internatu lub stołówki.  

       4.Za zgodą osób wymienionych w § 3 pkt. 3 opłata za posiłki może być potrącana z  

          wynagrodzenia za bieżący miesiąc. 

§7.W ramach istniejących możliwości dopuszcza się – za zgodą Dyrektora szkoły –   

      nabywanie przez osoby uprawnione do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych    

      za odpłatnością określoną odpowiednio w § 4 ust.2d  i § 5 ust.2 i 3 zarządzenia. 

§8.1.Za stan higieniczny stołówki szkolnej odpowiadają: kierownik stołówki, kucharka. 

     2.Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają: wychowawcy 

internatu pełniący dyżur w trakcie wydawania posiłków. 

      3.W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany dzień. 

      4.Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie oraz pracownicy szkoły. 

§9.1. Posiłki i napoje oferowane uczniom w szkole powinny być przygotowywane 

         w odpowiednich warunkach higienicznych i mieć wartość energetyczną 

         i odżywczą odpowiednią do wieku i potrzeb odbiorców. Powinny być 

         przygotowywane w dniu wydania do spożycia, w warunkach zabezpieczających 

         przed rozwojem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (odpowiedni sprzęt, 

         temperatura obróbki i przechowywania). Posiłki powinny być urozmaicone oraz 

         powinny charakteryzować się dobrym smakiem, zapachem i konsystencją. 

     2. Jadłospisy muszą uwzględniać zasady ich układania, w tym zalecenia dotyczące 

         doboru produktów spożywczych i metod obróbki kulinarnej. 

     3. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona mają prawo kontrolowania jakości 

         wydawanych posiłków, w tym ich zgodności z recepturą dostarczonych 

         jadłospisów oraz podejmować działania zapobiegające nienależytemu 

         przygotowywaniu oferowanych uczniom posiłków. 

§10.1. Wydawanie posiłków odbywa się podczas przerw obiadowych. 

       2. Zasady bezpieczeństwa i higieny: 

a) na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek; 

b) wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek; 

c) uczniowie do stołówki wchodzą bez okryć wierzchnich i tornistrów,  

d) w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym 

     rzędzie, bez przepychania się;  uczniowie przepychający się w kolejce stanowią  

     zagrożenie bezpieczeństwa innych   i będą ukarani wycofaniem  z kolejki; 

e) w trakcie spożywania posiłku nie wolno prowadzić głośnych rozmów, biegać po 

                 sali lub prezentować innych niestosownych zachowań; 



              f) po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego 

                     okienka. 

§11.1.Nauczyciele organizujący wycieczkę klasową lub wyjście z pojedynczymi 

             uczniami mają obowiązek zgłosić ten fakt pracownikom kuchni wcześniej (3 dni 

             przed wycieczką/wyjściem) lub ustalić inną godzinę wydania posiłków uczniom. 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 80 /2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół 

Morskich z dnia  25 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za wyżywienie i 

noclegi w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy 

w Kołobrzegu: 

 

1. Uczniowie szkoły, mieszkańcy internatu, będący uczniami innych szkół i 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Starosta Kołobrzeski: 

 

wyżywienie całodzienne 14 PLN 

 śniadanie     3,50 PLN 

 obiad           7,00 PLN 

 kolacja         3,50 PLN 

2. pracownicy szkoły - wyżywienie całodzienne 18,00 PLN  

 śniadanie      4,50 PLN 

 obiad            9,00 PLN 

 kolacja          4,50 PLN 

3. osoby postronne określone w § 3 pkt. 5 - wyżywienie całodzienne 25 PLN 

 śniadanie      6,50 PLN 

 obiad          12,00 PLN 

 kolacja         6,50 PLN 

 nocleg        27,00 PLN 

4. uczestnicy wycieczek zorganizowanych - wyżywienie całodzienne 30,00 PLN 

 śniadanie     7,50 PLN 

 obiad         15,00 PLN 

 kolacja         7,50 PLN 

 nocleg       27,00 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


