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 Regulamin STOŁÓWKI 

Internatu Zespołu Szkół Plastycznych 

im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie 

obowiązujący od 01.09.2020r. w związku z ograniczaniem rozprzestrzeniania COVID-19 

 

 

§ 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 

(13:00 – 14:45), 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 14 

zł, co w uśrednionym przeliczeniu daje: śniadanie 3,00 zł, dwudaniowy obiad 8,00 zł, 

kolacja 3,00zł. 

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

przygotowania posiłku. Aktualna stawka za obiad wynosi 8,00zł.  

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

Michałowskiego w Rzeszowie zawiera 100% kosztów surowca zużytego do 
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przygotowania posiłku oraz koszty utrzymania stołówki, w tym koszty wynagrodzeń 

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

a) 11,00 zł dla nauczycieli i 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. Posiłki wydawane będą na podstawie codziennie aktualizowanej listy osób 

uprawnionych do ich  skonsumowania. Uczniom zostaną przypisane numery, które będą 

podawać             pracownikowi szkoły przed otrzymaniem posiłku. 

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  

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

poprzedzający planowaną nieobecność  

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 następujących zaleceń :  

 

a) słuchać poleceń dyżurującego wychowawcy internatu, 

b) przed wejściem na stołówkę należy zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym  

jednorazowo w stołówce szkolnej może przebywać  do 40osób (nie licząc pracowników). 

Kolejna tura uczniów może skorzystać z obiadu podczas następnej przerwy obiadowej, bądź 

do godziny wydawania posiłku (§ 2, pkt.3)                                           

c) czekając w kolejce należy zachować dystans społeczny nie mniejszy niż 1,5m 
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d) przed pobraniem posiłku należy  podać  w celu weryfikacji numer nadany przy 

zapisie na obiady. Numer należy podawać również przy zgłaszaniu nieobecności na 

obiadach. 

e) posiłek odebrać od pracownika kuchni w miejscu do tego przeznaczonym,  

 na tacy wraz z kompletem sztućców  

f) spożywanie posiłku  w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu 

społecznego 

g) przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 osoby (najlepiej z tej samej 

klasy lub pokoju) 

h) należy  siedzieć po przeciwnych stronach stolika 

i) po zakończeniu jedzenia, należy pozostawić naczynia i sztućce na blacie przy 

wejściu na zmywalnię 

j) dbać o naczynia, sztućce i wyposażenie stołówki 

2. Osoby niekorzystające z posiłku nie mogą przebywać w stołówce. 

3. Wnoszenie na stołówkę odzieży wierzchniej oraz wchodzenie bez zmiennego obuwia 

jest zabronione. 

4. Podczas przerw obiadowych posiłki wydawane są wychowankom internatu i uczniom 

w obecności dyżurującego wychowawcy internatu.   

 

 

 


