
Załącznik nr 8 

Zasady korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej. 

 

Stołówka zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczych, w szczególności   wspierania   

prawidłowego   rozwoju wychowanków Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie. 

Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do korzystania z wyżywienia, 

które oferuje stołówka szkolna;( śniadanie, obiad i kolacja).  

Wykupienie wyżywienia jest obowiązkowe na wszystkie dni, w których 

wychowankowie przebywają w internacie. 

Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej. 

Korzystanie w stołówce szkolnej z posiłków jest odpłatne. 

Kwota za całodzienne wyżywienie mieszkańca internatu wynosi 12 zł. 

Podwyższenie kwoty opłaty za posiłki w trakcie roku szkolnego, może nastąpić                z 

miesięcznym wyprzedzeniem w uzasadnionych przypadkach, tj. nagły wzrost cen artykułów 

konsumpcyjnych. 

Podstawą do naliczania wysokości opłaty za wyżywienie młodzieży w danym miesiącu jest 

ilość dni roboczych pomnożonych przez stawkę dzienną. 

Opłaty za posiłki dokonywane są przelewem na konto bankowe Zespołu Szkół, CKU w 

Gronowie KDBS O/Toruń 81 9550 0003 2024 0201 1428 0004, należy wnosić  w okresach 

miesięcznych, z góry do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje 

korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. 

Dane, które powinny być w przelewie: imię i nazwisko wychowanka, stały adres 

zamieszkania, konto bankowe na które nastąpi wpływ środków pieniężnych, kwotę wpłaty, 

nazwę usługi i miesiąca za który dokonana jest płatność. 

Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach styczniu i wrześniu mogą 

być wnoszone odpowiednio do 5 stycznia i 5 września. 

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu, CKU w Gronowie na wniosek rodzica, 

opiekuna prawnego lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku                   

w stołówce, może wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków w 

stołówce. 

Dokonując wpłat, nie pomniejszamy ich o nieobecności, które były lub  dopiero mają 

nastąpić. 



Aktywna karta magnetyczna uprawnia ucznia, do otrzymania posiłków w danym miesiącu 

rozliczeniowym. Karty wydawane są u kierownika internatu po dokonaniu przelewu. 

W przypadku zagubienia karty, uczeń, rodzic, opiekun prawny zobowiązany jest  zwrócić się 

pisemnie do Kierownika Internatu o wydanie duplikatu zagubionej karty, oraz podać 

przyczynę  jej braku. Koszt wydania duplikatu wynosi 15 zł. Przelewu należy dokonać na 

konto bankowe nr 38 9550 0003 2024 0201 1428 0002 

Posiłki będą wydawane po odbiciu karty w czytniku przed wejściem na stołówkę. Nauczyciel 

dyżurujący zobowiązany jest do kontroli. 

W przypadku  nieobecności  ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce 

spowodowanego: chorobą, wycieczką, wyjazdem mieszkańca internatu do domu lub innych 

przyczyn losowych, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w 

stołówce za każdy dzień, z wyłączeniem 1 dnia nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia w 

formie pisemnej ( tzw. odpis-odwołanie posiłku) kierownikowi internatu lub wychowawcy 

dyżurującemu. Odwołania posiłków zgłaszamy z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Kierownik Internatu po zakończeniu miesiąca na podstawie indywidualnych zgłoszeń 

niewykorzystanych posiłków sporządzi miesięczny zbiorczy dokument uprawniający do 

zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia. Należności za odwołane posiłki będą rozliczone na dzień 31 grudnia 

oraz na  dzień 30 czerwca. 

W przypadku rezygnacji z miejsca w internacie lub zakończonej edukacji ucznia nadpłacona 

kwota za wyżywienie wypłacana jest w następnym miesiącu na wskazane przez rodzica konto 

bankowe do 14 dnia po zakończeniu rozliczenia powstałej nadpłaty. 

Opłaty wnoszone przez MOPS i GOPS realizowane są przez Z.S ,CKU w Gronowie  na 

podstawie, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami. 

Zwrot środków pieniężnych stanowiący nadpłatę z tytułu wyżywienia po rozliczeniu  

powinien być przekazany na konto bankowe. Wymaga to od rodzica, opiekuna prawnego, 

ucznia pełnoletniego złożenie stosownego oświadczenia. Oświadczenie zawiera dane 

personalne osoby( imię, nazwisko, adres zamieszkania), numer konta bankowego, na które  

należy przekazać nadpłatę. 

Wychowankowie  internatu rezygnujący w trakcie roku szkolnego z wyżywienia w stołówce  

Zespołu Szkół, CKU w Gronowie winni niezwłocznie powiadomić kierownika Internatu                        

i dokonać zwrotu karty zbliżeniowej, celem rozliczenia. 

Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

W stołówce mogą przebywać tylko osoby korzystające z wyżywienia, które posiadają 

wykupiony abonament. 

Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

Zabrania się wynoszenia naczyń ze stołówki. 

Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków. 



Opieka wychowawcza podczas posiłków sprawowana jest przez wyznaczonych nauczycieli. 

 

 Przyjąłem do wiadomości i stosowania: 

………………………………………..                          …………………………………. 

( czytelny podpis wychowawcy)                                           (czytelny podpis wychowanka) 

…………………………………. 

(czytelny podpis rodzica 

Gronowo, dnia………………………. 

 

 


