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 STOŁÓWKA 

Internatu Zespołu Szkół Plastycznych 

im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie 

 

 

§ 1 

1. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są: 

a) wychowankowie Internatu ZSP im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie wnoszący 

opłaty indywidualne oraz posiadający dofinasowanie z Ośrodków Pomocy Społecznej,  

b) uczniowie ZSP im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie wnoszący opłaty 

indywidualne oraz posiadający dofinasowanie z Ośrodków Pomocy Społecznej, 

c) nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w ZSP im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.  

 

§ 2 

a) 1.Stołówka prowadzona jest w formie zamkniętej.  

2. Pracownicy stołówki pracują od poniedziałku do czwartku w godzinach 5:30 – 19:30 

oraz w piątek w godzinach 5:30 – 15:30. 

3. Posiłki w stołówce wydawane są:  

a) od poniedziałku do czwartku w ilości: śniadanie (6:30 – 6:50), dwudaniowy obiad 

(13:50 – 15:45), kolacja (18:30 – 18:50), 

b) w piątek w ilości: śniadanie (6:30 – 6:50), dwudaniowy obiad (13:00 – 14:45). 

 

§ 3 

1. Wysokość opłaty za wydawane w stołówce posiłki ustala dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

2. Opłata za wyżywienie wychowanków internatu zawiera 100% kosztów surowca 

zużytego do przygotowania posiłków. Aktualna dzienna stawka żywieniowa wynosi 

13zł, co w uśrednionym przeliczeniu daje: śniadanie 3,00zł, dwudaniowy obiad 7,00 

zł, kolacja 3,00zł. 

3. Opłata za wyżywienie uczniów zawiera 100% kosztów surowca zużytego do 

przygotowania posiłku. Aktualna stawka za obiad wynosi 7,00zł.  

4. Opłata za wyżywienie nauczycieli i pracowników zatrudnionych w ZSP im. Piotra 

Michałowskiego w Rzeszowie zawiera 100% kosztów surowca zużytego do 

przygotowania posiłku oraz koszty utrzymania stołówki, w tym koszty wynagrodzeń 

pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń. Aktualna stawka za obiad wynosi: 

a) 10,00 zł dla nauczycieli, 
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b) 10,00 zł + 8% VAT dla pracowników administracyjnych. 

 

§ 4 

1. Należy przestrzegać regularnego uiszczania opłat za wyżywienie zgodnie z 

określonym sposobem i terminem do 5 dnia roboczego każdego miesiąca na podany 

numer rachunku bankowego: 12 1020 4391 0000 6002 0187 6978 

2. Bloczki abonamentowe będą wydawane uczniom niebędącym wychowankami 

Internatu na podstawie przedstawionego dowodu wpłaty. 

3. Rozliczenie opłat za dofinansowanie żywienia przez Ośrodki Pomocy Społecznej 

regulują oddzielne postanowienia. 

 

§ 5 

 

 

1. W przypadku nieobecności wychowanka internatu, ucznia, nauczyciela lub pracownika 

szkoły uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce zwrotowi podlega dzienna 

wysokość opłaty za żywienie za każdy dzień: 

a. w przypadku wychowanka internatu – po zgłoszeniu odpisu do godz. 20:30 w 

dzień poprzedzający planowaną nieobecność oraz po niezwłocznym 

dostarczeniu niezniszczonych bloczków żywieniowych za dany dzień, 

b. w przypadku ucznia – po zgłoszeniu odpisu do godz. 10:30 w dzień 

poprzedzający planowaną nieobecność oraz po niezwłocznym dostarczeniu 

niezniszczonego bloczka żywieniowego za dany dzień, 

c. w przypadku nauczyciela lub pracownika szkoły – po zgłoszeniu odpisu do 

godz. 10:30 w dzień poprzedzający planowaną nieobecność. 

2. Zgłoszenia odpisu za dany dzień można dokonać osobiście u kierownika internatu lub 

telefonicznie pod nr: 17 748 29 74. 

Zwrotu kosztów niewykorzystanego abonamentu dokonuje się przelewem 

przed końcem danego miesiąca rozliczeniowego. 

 

§ 6 

1. W czasie pobytu w stołówce należy stosować się do poleceń dyżurującego 

wychowawcy internatu, a w szczególności:  

a) zachowywać ostrożność i porządek przy odbiorze posiłków i przy oddawaniu 

naczyń,  

b) zachowywać ciszę, a ewentualną komunikację prowadzić w sposób niezakłócający 

spokoju innych osób, 

c) zostawić porządek po spożyciu posiłku – odnieść talerze, sztućce, wazy, dzbanki; 

zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim; zasunąć krzesło, 

d) dbać o naczynia, sztućce i wyposażenie stołówki. 

2. Osoby niekorzystające z posiłku nie mogą przebywać w stołówce. 
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3. Wnoszenie na stołówkę odzieży wierzchniej oraz wchodzenie bez zmiennego obuwia 

jest zabronione. 

4. Podczas przerwy obiadowej posiłki wydawane są wychowankom internatu i uczniom 

w obecności dyżurującego wychowawcy internatu. 

 

 

 

 


