
ZARZĄDZENIE NR     63  /2017/2018 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU 

 z dnia 08 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej  

Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu. 

 

Na podstawie art. 106  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:  

 

 

§ 1 

Wprowadza się zasady korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Morskich w 

Kołobrzegu oraz odpłatności za wydawane posiłki. Odpłatność za poszczególne posiłki określa 

załącznik nr 1 do niniejszego 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 stołówce szkolnej są uprawnieni: 

1. Uczniowie szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna. 

2. Uczniowie innych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Starosta 

Kołobrzeski, w których nie funkcjonują stołówki szkolne. 

3. Pracownicy szkoły, emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły, inne osoby uprawnione do 

korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Morskich w 

Kołobrzegu. 

4. Rodzice uczniów lub opiekunowie prawni w czasie odwiedzin ucznia i inne osoby. 



5. Uczestnicy zorganizowanych grup, wycieczek, obozów. 

 

§ 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 wynosi 15 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 

nie mniejszej niż 125 % kosztu surowca, o którym mowa w § 4 ust.2 zarządzenia.  

Wartość tę ustala się kwocie zaokrąglonej w górę do pięćdziesięciu groszy (od 0,01 zł do 

0,50 zł) lub pełnych złotych (powyżej 0,51 zł).  

3. Inni, wymienieni w § 3 punkt 5 mogą korzystać ze stołówki na warunkach komercyjnych, 

jednak ceny nie mogą być ustalone w kwocie niższej, niż określonej w ust. 2. 

 

§ 6 

1. Opłaty ustalone w § 4 i § 5 ust. 2 i 3 wnosi się w okresach miesięcznych do 10-go dnia 

każdego bieżącego miesiąca korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. 

2. Opłatę za posiłki należy wnosić na rachunek bankowy Zespołu Szkół Morskich w 

Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Arciszewskiego 21, numer: 

 

77 2030 0045 1110 0000 0185 7530 

z dopiskiem: wyżywienie, imię i nazwisko ucznia, klasa lub 

                     wyżywienie, imię i nazwisko osoby korzystającej z usługi wyżywienia. 

 

 



3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może na wniosek rodziców ucznia lub osób, 

o których  mowa w § 3 pkt. 3 - 4 wyznaczyć inny niż określony w ust. 1 termin wniesienia 

opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. 

4. 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.  

5. Za zgodą osób wymienionych w § 3 pkt. 3, będących pracownikami, opłata za posiłki może 

być potrącana z wynagrodzenia za bieżący miesiąc, a w przypadku pracowników 

pedagogicznych w pierwszej wypłacie w miesiącu następnym. 

6. W przypadku korzystania z pojedynczych posiłków przez uczniów nie mieszkujących w 

internacie szkolnym, oraz pracowników jednostki opłatę za posiłki wnosi się przed 

konsumpcją. 

 

§ 7 

W ramach istniejących możliwości dopuszcza się – za zgodą dyrektora szkoły – nabywanie 

posiłków przez inne osoby za odpłatnością określoną w załączniku nr 1 w punkcie 3. 

 

§ 8 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie dyrektora Zespołu 

Szkół Morskich nr 80/2013/2014 z dnia 25.08.2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  Nr 1 

do  zarządzenia  nr  63 /2017/2018                                                                                                                                                           

Dyrektora Zespołu Szkół Morskich                                                                                                                                                                                                                         

w Kołobrzegu z dnia 15 czerwca 2018 r. r.   

 

 

 

sprawie ustalenia opłat za wyżywienie 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 w wymienione § 3 punkt 1 i 2: 

wyżywienie całodzienne   15.00 zł, 

 śniadanie                      3,50 zł, 

 obiad                            8,00 zł, 

 kolacja                          3,50 zł. 

2. Osoby wymienione § 3 punkt 3: 

                wyżywienie całodzienne   19,00 zł 

 śniadanie                      4,50 zł 

 obiad                          10,00 zł 

 kolacja                         4,50 zł 

3. Osoby wymienione w § 3 punkt.4:  

                wyżywienie całodzienne   25,00 zł, 

 śniadanie                      6,50 zł, 

 obiad                           13,00 zł,  

 kolacja                          6,50 zł, 

4. Uczestnicy zorganizowanych grup, wycieczek, obozów wymienionych w punkcie 5: 

                wyżywienie całodzienne   30,00 zł, 

 śniadanie                       7,50 zł, 

 obiad                           15,00 zł, 

 kolacja                          7,50 zł, 

 

 


