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REGULAMIN STOŁÓWKI 

INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

udzielania pomocy w dożywianiu uczniów z 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 13, poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, 

poz. 69). 

 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

I.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

1. Ze stołówki internackiej mogą korzystać: 

 mieszkańcy Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, 

 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, 

 uczniowie innych szkół ponagimnazjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim niemieszkający                        

w internacie; 

 kadra pedagogiczna, administracyjna i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne lub których dożywianie 

finansuje: MOPS, GOPS, Rada Rodziców i inne jednostki. 

3. W/w zapisywani są na posiłki na początku lub w trakcie roku szkolnego (poza mieszkańcami 

internatu, którzy są zapisywani z chwilą zamieszkania w internacie), po uprzednim zgłoszeniu tego 

faktu w sekretariacie internatu.  

4. Osoby rezygnujące z korzystania z posiłków w trakcie roku szkolnego powinny zgłosić ten fakt               

w sekretariacie internatu. 

5. Mieszkańcy internatu obowiązkowo korzystają ze stołówki w internacie. 

6. Mieszkańcy internatu są skreślani z listy korzystających z posiłków z chwilą wyprowadzenia się              

z niego, chyba że zgłoszą chęć dalszego korzystania z wyżywienia. 

7. Korzystający spożywają posiłki w stołówce – nie ma możliwości sprzedawania posiłków                      

na wynos. 

 

II.  ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI 

1. Stołówka internatu zapewnia trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie, kompot 

lub inny napój), kolację. Wyjątkiem jest piątek – w tym dniu stołówka zapewnia śniadanie i obiad. 

mailto:liceumnorwid@wp.pl


                                                                                  Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                               27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

          tel. 41 262 48 03,  fax. 41 262 48 06,  mail: liceumnorwid@wp.pl 

 

2 
 

2. Osoby korzystające z obiadów wykupują pełny obiad (nie jest prowadzona sprzedaż tylko jednego 

z dań). 

3. Cena jednego posiłku ustalana jest przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego i Kierownika Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w porozumieniu z organami nadzorującymi i prowadzącymi placówkę. 

4. Wysokość opłaty za jeden posiłek określona jest Decyzją Dyrektora ZSOMS. 

5. Cena jednego posiłku dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku 

– koszt wsadu do kotła. 

6. Koszt jednego obiadu dla pracowników placówki (kadra pedagogiczna oraz administracja                       

i obsługa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim) to kwota bazowa za obiad oraz 40% narzutu. 

7. W sytuacji wzrostu kosztu produktów dopuszcza się możliwość zmiany wysokości odpłatności – 

informacja przekazywana jest korzystającym ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

III.  OPŁATY 

1. Kwota do zapłacenia za dany miesiąc obliczana jest i podawana do wiadomości w sekretariacie 

internatu, a dla mieszkańców internatu informacja na temat wysokości opłat za dany miesiąc                  

oraz terminu dokonania wpłaty podawana jest dodatkowo na tablicy ogłoszeń. 

2. Odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest w księgowości ZSOMS  w budynku szkoły. 

3. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem 

samodzielnego referenta ZSOMS. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia 

dokumentacji stołówki. 

4. Wpłacający przedstawia pokwitowanie wpłaty w sekretariacie internatu i na tej podstawie 

otrzymuje karty abonamentowe na posiłki na dany miesiąc. 

5. Księgowa ZSOMS na podstawie wyliczenia dokonanego przez sekretariat internatu wysyła 

rachunek do GOPS-u, Mops-u lub innych jednostek, które dofinansowują wyżywienie konkretnym 

uczniom. 

6. Do momentu wpłaty sekretariat internatu wydaje fragment karty abonamentowej do dnia, kiedy 

nastąpi wpłata. 

7. Opłaty za posiłki należy uiszczać w pierwszym tygodniu danego miesiąca, za który opłata się 

należy (termin jest zawsze podawany oddzielnie dla kolejnych miesięcy). 

8. W wyjątkowych przypadkach opłata może być dokonana po wyznaczonym terminie. 

9. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w podanym terminie, uczniowie 

zalegający z opłatami otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom 

klas i rodzicom. 

10. Stołówka internatu nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie 

uregulują wpłat w terminie. 

11. W przypadku zagubienia karty abonamentowej, właściciel karty ma obowiązek bezzwłocznie 

poinformować o tym fakcie sekretariat internatu. 
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IV.  ZWROTY ZA POSIŁKI 

1. Odliczenie za niewykorzystanie posiłków może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, wyjazdu 

mieszkańca internatu do domu lub z innych przyczyn losowych. 

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie internatu nie później niż do godziny 8.00 danego 

dnia (bez zgłoszenia osoba będzie liczona na posiłki i jest zobowiązana za nie zapłacić). 

3. Odliczenie obejmuje całość żywienia (śniadanie, obiad, kolacja) – nie ma możliwości odliczenia 

tylko jednego lub dwóch posiłków z danego dnia.  

4. Kartki abonamentowe za niewykorzystane posiłki wraz z podaniem należy osobiście dostarczyć       

do sekretariatu internatu najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło odliczenie. 

5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. 

6. W przypadkach, gdy osoba korzystająca z posiłków zgłasza nieobecności w ściśle określonych 

dniach miesiąca przed dokonaniem opłaty za dany miesiąc (do 10 dnia) pomniejsza się ją o kwotę 

za zgłoszone dni. 

 

V.  WYDAWANIE POSIŁKÓW I FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI 

1. Posiłki przygotowywane są w dni nauki szkolnej: 

 od poniedziałku do czwartku – śniadanie, obiad, kolacja 

 w piątek – śniadanie, obiad. 

2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, po spełnieniu odpowiednich warunków oraz za zgodą Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Kierownika Internatu Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, stołówka może zapewnić żywienie dla 

młodzieży mieszkającej w internacie także w dniach nie objętych nauką szkolną (zawody 

sportowe, treningi). 

3. Posiłki wydawane są w godzinach: 

 śniadanie: 6.00 – 8.30 

 obiad: 13.00 – 15.30 

 kolacja: 18.00 – 19.30 

W piątki lub inne dni przed dniem wolnym obiady wydawane są od godz. 12.30. 

Dopuszcza się możliwość funkcjonowania stołówki w innym przedziale godzinowym,                          

w zależności od potrzeb. 

4. Posiłki wydawane są na podstawie kart abonamentowych podpisanych imieniem i nazwiskiem 

korzystającego. 

5. Uczeń, który kończy lekcje lub zajęcia sportowe później niż o godzinie 15.30 powinien ten fakt 

zgłosić w kuchni. Wówczas obiad będzie dla niego zatrzymany i wydany po godzinie 15.30. 

6. W stołówce jest wywieszony jadłospis na dany dzień, zatwierdzony i podpisany przez kierownika 

stołówki. 

7. Żywienie jest oparte na jadłospisach dekadowych, zatwierdzonych przez kierownika internatu        

i kierownika stołówki oraz przedstawiciela Młodzieżowej Rady Internatu (wychowawcę 

pełniącego funkcję opiekuna MRI lub mieszkańca internatu będącego członkiem MRI). 

8. Młodzieżowa Rada Internatu może zgłaszać propozycje zmian w jadłospisie oraz współpracuje              

w tym zakresie z kierowniczką stołówki. 

9. Posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 
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VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. W stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z wyżywienia. 

3. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

4. Nie wolno wynosić naczyń ze stołówki. 

5. Osoby korzystające z posiłków wchodzą na stołówkę bez odzieży wierzchniej oraz toreb 

sportowych, bagażowych, plecaków itp. 

6. Za zniszczone mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki, wystrój stołówki itd.) odpowiedzialność 

ponosi osoba korzystająca ze stołówki. 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin dostępny jest do wglądu w sekretariacie internatu oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły              

w porozumieniu z Kierownikiem Internatu. 

3. Wszelkie zmiany w regulaminie podejmuje Kierownik Internatu i zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2014 r. 

 

 

 

 
                                mgr Marek Stolarczyk - Kierownik Internatu  

                Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

                                      w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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