
Załącznik nr 5 do Regulaminu Internatu  

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W INTERNACIE 

 

1. Internat zapewnia wychowankom możliwość korzystania z całodziennego wyżywienia 

obejmującego śniadanie, obiad i kolację. 

2. Posiłki są  dostarczane przez zewnętrzną firmę cateringową. 

Od 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. posiłki dla wychowanków dostarczać 

będzie firma COLLOSSUS reprezentowana przez panią JOANNĘ JABŁOŃSKĄ.  

3. Cena dziennego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja) wynosi 28,20 zł. 

Cena śniadania wynosi 7,00  zł 

Cena dwudaniowego obiadu wynosi 14,20 zł 

Cena  kolacji wynosi 7,00 zł 

4. Wychowankowie korzystają z posiłków wydawanych w stołówce Internatu w oparciu 

o deklaracje złożone przy zakwaterowaniu ucznia w Internacie. 

5. Wychowankowie Internatu mają możliwość zadeklarować wykupienie posiłków 

w następujących wersjach: 

1) Dziecko będzie korzystało z pełnego wyżywienia, które obejmuje: 

poniedziałek – obiad, kolacja 

wtorek, środa, czwartek – śniadanie, obiad, kolacja 

piątek – śniadanie, obiad 

2) Dziecko będzie korzystało z pełnego wyżywienia, które obejmuje: 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – śniadanie, obiad, kolacja 

piątek- śniadanie, obiad 

3) Dziecko będzie korzystało z pełnego wyżywienia, które obejmuje: 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – śniadanie, obiad, kolacja 

piątek- śniadanie 

4) Dziecko będzie korzystało wyłącznie z obiadów: 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 

5) Dziecko będzie korzystało wyłącznie z obiadów: 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 



6) Dziecko nie będzie korzystało z wyżywienia zorganizowanego przez 

Internat i we własnym zakresie zadbam o właściwe żywienie mojego 

dziecka. 

6. Możliwe są zmiany w deklaracji, których należy dokonać na piśmie, co najmniej  

z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem od 1 dnia następnego miesiąca. 

7. Wysokość opłat za wyżywienie w Internacie regulowane jest na podstawie 

obowiązującej umowy z firmą cateringową. 

8. Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

obowiązującymi w zakresie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach 

oświatowych. 

9. W przypadku występowania u wychowanka udokumentowanych przez lekarza 

problemów zdrowotnych, istnieje możliwość wykupienia przez niego indywidualnego 

zestawu posiłków (diety celowanej). 

10. Posiłki wydawane są w godzinach:  

1) śniadanie   6:45 - 7:30 

2) obiad   13:45 - 15:00 

3) kolacja    19:00 - 19:30. 

11. Posiłki mogą być spożywane wyłącznie w stołówce. 

12. Osoby, które nie korzystają z proponowanego w Internacie wyżywienia, mogą 

przygotowywać i spożywać posiłki w aneksach kuchennych. Zabrania się 

przygotowywania i spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych. 

13. W przypadku uzasadnionej nieobecności (choroba, wycieczka, zdarzenie losowe) 

można wykreślić wychowanka z żywienia. 

14. Wykreślenie z wyżywienia w przypadku nieobecności wychowanka następuje na 

podstawie zgłoszenia tej nieobecności u Wicedyrektora szkoły lub wychowawcy do 

godz. 10.00 dnia roboczego poprzedzającego odpis. 

15. W przypadku, gdy niemożliwy jest powrót wychowanka do Internatu w ustalonym 

wcześniej terminie, zobowiązuje się go do zgłoszenia tego faktu do godz.10.00 dnia 

roboczego poprzedzającego odpis – poprzez wysłanie wiadomości email na adres 

internat.zsmarcinkwoice@gmail.com  

16. Skuteczne poinformowanie o nieobecności stanowi podstawę do obniżenia opłaty za 

wyżywienie w danym miesiącu. W przypadku niewywiązania się z tej powinności 

opłata za wyżywienie będzie naliczana za cały miesiąc łącznie z okresem nieobecności. 

mailto:internat.zsmarcinkwoice@gmail.com


17. Opłaty za wyżywienie należy uiszczać przelewem do 10-go każdego miesiąca za 

miesiąc bieżący na konto bankowe (podane na stronie internetowej szkoły). 

18. Za zwłokę w uiszczaniu opłat z tytułu wyżywienia będą naliczane odsetki karne  

w wysokości odsetek ustawowych. 

 


