Internat Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych
i Elektronicznych w Toruniu
Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./;
2. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych
i Elektronicznych w Toruniu, której organem prowadzącym w rozumieniu ustawy jest
Gmina Miasto Toruń;
3. stołówce - należy przez to rozumieć zorganizowane w szkole miejsce zbiorowego
korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki;
4. uczniu - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w Zespole Szkół
Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz uczniów
zakwaterowanych w internacie pobierających naukę w szkołach publicznych, których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Toruń, w których nie utworzono stołówki
szkolnej;
5. rodzicu – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych;
6. posiłku - należy przez to rozumieć wydawany przez stołówkę posiłek w postaci
śniadania, obiadu, kolacji;
7. opłacie - należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez szkołę
z tytułu sprzedaży posiłku;
8. marży – należy przez to rozumieć dodatkową opłatę pobieraną przez szkołę z tytułu
sprzedaży posiłku na rzecz pracowników szkoły.

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn. zm. (Dz. U. z 2004 nr
256 poz. 2572) art. 67a
 Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników niebędących
nauczycielami,
zatrudnionych w
szkołach,
placówkach
oświatowowychowawczych oraz jednostkach obsługi finansowej prowadzonych przez
Miasto Gminę Toruń
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
2. Stołówka szkolna wydaje posiłki w postaci:
 śniadań,
 obiadów,

 kolacji.
3. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dniach nauki szkolnej.
4. Posiłki wydawane są w godzinach wynikających z harmonogramu dziennego pracy
internatu.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące
stołówki internatu podane są do wiadomości zainteresowanych, wywieszone są na
tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej.
§ 2.Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej
1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:
a/ wychowankowie internatu Zespołu Szkól Mechanicznych Elektrycznych
i Elektronicznych w Toruniu;
b/ uczniowie szkoły;
c/ pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej;
d/ nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne;
e/ uczniowie innych szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, w których nie ma
stołówki szkolnej;
f/ emeryci i renciści szkoły prowadzącej stołówkę.

§ 3. Ustalanie wysokości opłat za posiłki
1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce internatu określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i ogłasza w formie zarządzenia
dyrektora szkoły.
2. Wysokość opłat za całodzienne wyżywienie dla ucznia obejmuje koszt zakupionego
przez szkołę surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku /wsad do kotła/.
3. Wysokość opłaty za obiad wydawany pracownikowi obejmuje pełen koszt posiłku
w stołówce, w tym:
a/ koszt surowca przeznaczonego na posiłek,
b/ koszt utrzymania stołówki – marżę wg kalkulacji ustalanej corocznie.
4. Środki finansowe uzyskane z marży obiadowej przeznacza się na zakup artykułów
gospodarstwa domowego stanowiącego wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej oraz
środków czystości.
5. W wyjątkowych sytuacjach, w porozumieniu z kierownictwem internatu, istnieje
możliwość wniesienia opłaty w późniejszym terminie.
§ 4. Wnoszenie opłat za obiady
1. Osoby korzystające z posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązane są
do uregulowania należności na dany miesiąc do 15-go każdego miesiąca.
2. Za niewykorzystanie posiłków w danym miesiącu, korzystającemu przysługuje zwrot
w kwocie stanowiącej iloczyn dni i wysokości opłaty.
3. Skorzystanie ze zwrotu, o którym mowa w pkt. 2 możliwe jest wówczas, kiedy
wychowanek zgłosi do wychowawcy z 2-dniowym wyprzedzeniem, iż nie będzie go
w internacie w danym dniu/dniach i zda niewykorzystane kartki.
4. Nadpłata z tytułu niewykorzystania posiłków powinna być w pierwszej kolejności
zaliczana na poczet należności następnego miesiąca.
5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość wykupienia pojedynczych
obiadów z 1-dniowym wyprzedzeniem po uregulowaniu opłaty za ten posiłek.
6. Wpłaty za posiłki dokonuje się przelewem na rachunek bankowy szkoły – rachunek
dochodów własnych.
7. Informacja o wysokości opłat obejmująca cały rok szkolny umieszczona jest na stronie
internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej obok stołówki szkolnej.

8. Odpłatność za obiady uiszczana jest wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły
nr: 10 1160 2202 0000 0000 6376 4156 (w przelewie należy podać imię i nazwisko
ucznia).
9. Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.
10. Należności za posiłki wpłacane są na rachunek bankowy szkoły – rachunek
dochodów własnych. Z pobieranych opłat finansowany jest zakup artykułów
żywnościowych /wsad do kotła/. Pozostałe koszty funkcjonowania stołówki pokrywane
są w granicach kwot wydatków ujętych w planie finansowym stołówki szkolnej.
§ 5. Wydawanie posiłków
1. Stołówka wydaje obiady w wyznaczonych godzinach:
 śniadanie: 6.30 – 8.15
 obiad: 13.00 – 15.30 i 16.00 – 16.30, w piątek: 12.00 – 16.30
 kolacja: 19.00 – 20.00
2. Na tablicy informacyjnej obok stołówki wywieszony jest jadłospis dekadowy.
3. Posiłki są przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków
przygotowanych przez kuchnię szkolną.
§ 6.Zasady zachowania na stołówce
1. Podczas wydawania posiłków osoby, które nie korzystają ze stołówki, nie mogą w niej
przebywać.
2. Ze względu na higienę i bezpieczeństwo w czasie wydawania posiłków na przerwach
w stołówce dyżur pełnią nauczyciele wychowawcy oraz pracownicy obsługi.
3. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać regulaminu stołówki.
4. Przed odbiorem posiłku uczeń ma obowiązek oddania kartki żywieniowej w okienku
wydawczym.
5. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.
6. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady higieny i kulturalnego zachowania
się.
7. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
8. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania
wychowanek internatu będzie podlegał konsekwencjom wynikającym z łamania
regulaminu internatu, natomiast w przypadku ucznia niebędącego wychowankiem
internatu poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice
ucznia.
9. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń niebędący wychowankiem internatu
może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje kierownik
internatu w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych
i Elektronicznych.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się w postaci pisemnego aneksu.
3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany podawane są do publicznej wiadomości
w sposób przyjęty przez szkołę.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 roku.

