
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

W Internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze 

 

 
I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI: 

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze, 
wychowankowie internatu przy ZSMS oraz nauczyciele, trenerzy, pracownicy szkoły i uprawnieni goście. 

2. Ze stołówki korzystają osoby wnoszące opłaty indywidualnie lub osoby, których dożywianie finansuje: MOPS 
oraz inni sponsorzy. 

3. Wpłata na konto bankowe szkoły zgodnie z harmonogramem opłat jest deklaracją korzystania z obiadów. 

4. Warunkiem korzystania z posiłków jest posiadanie zbliżeniowej karty żywieniowej. Zasady korzystania 
z kart żywieniowych opisane są w „Regulaminie korzystania z kart zbliżeniowych”, zatwierdzonym przez 
Dyrektora, a każda osoba korzystająca ze stołówki jest zobowiązana się z nim zapoznać. 

 

 
II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu. 

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora szkoły. 

3. Cena jednego obiadu obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. 

4. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, 
po poinformowaniu korzystających ze stołówki. 

 

 
III. OPŁATY: 

1. Opłata za obiady za dany miesiąc uiszczana jest poprzez wpłatę na konto bankowe szkoły pełnej kwoty 
ustalonej na dany miesiąc w terminie zgodnym z harmonogramem opłat. 

Informacje o terminie płatności i kwocie na kolejny miesiąc podawane są na stronie internetowej szkół oraz 
internatu, a także udostępnione są przed wejściem na stołówkę na początku miesiąca poprzedzającego 
miesiąc żywienia. 

2. Korzystanie z obiadów możliwe jest tylko w przypadku uiszczenia opłaty. 

 

 
IV. ZWROTY ZA OBIADY: 

1. Planowana nieobecność musi być zgłoszona u dietetyka lub intendenta telefonicznie lub pisemnie 
najpóźniej do godz. 15:00 dwa dni wcześniej – przykład: nieobecność w czwartek powinna być zgłoszona 
we wtorek do godziny 15:00. 

Numer telefonu do dietetyka i intendenta: 68 451 20 70 (internat) lub 515 281 477 

Adres e-mail do dietetyka: dietetyk@zsms.zgora.pl 

Adres e-mail do intendenta: intendent@zsms.zgora.pl 

2. Aby otrzymać odpis w czasie choroby, należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie nieobecność, najpóźniej do 
godziny 8:00 rano w danym dniu. 

3. Nadpłata za nieodebrane posiłki zostanie zwrócona tylko na podstawie zgłoszonej w terminie 
nieobecności, po zakończonym miesiącu. 

4. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku koszty nie podlegają zwrotowi. 
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V. WYDAWANIE POSIŁKÓW: 

1. Posiłki wydawane są zgodnie z ustalonymi godzinami posiłków w danym roku szkolnym. Godziny posiłków 
ustala dietetyk w porozumieniu z intendentem i kierownikiem internatu oraz dyrektorami szkół. Aktualne godziny 
posiłków wywieszone są przed stołówką i podane na stronie internetowej szkoły i internatu. 

2. Przed stołówką wywieszony jest jadłospis tygodniowy zatwierdzony przez dietetyka, intendenta oraz szefową 
kuchni. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. Jadłospis jest 
dostępny na stronie internetowej internatu i szkół. 

 

 
VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE: 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwa nauczyciel dyżurujący. 

4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu oraz swoje uwagi odnośnie funkcjonowania stołówki. 

5. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków na regałach 
przed stołówką. 

6. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym. 

7. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi. 

8. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać 
wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki 
podczas obiadu). 

9. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

10. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

- spokojnie poruszać się po stołówce, 

- okazać kartę przy czytniku kart żywieniowych w okienku wydawania posiłków, 

- zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń, 

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek, 

- zastawić po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku), 

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu, 

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce. 

11. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor 
Szkoły. Powtarzające się naganne zachowanie lub niedostosowanie się do niniejszego regulaminu, może 
skutkować brakiem możliwości korzystania ze stołówki w kolejnym miesiącu. 

 

 
Regulamin stołówki szkolnej został zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału i obowiązuje od września 2022. 
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