
 

Regulamin  

korzystania ze stołówki szkolnej w Kujawsko – Pomorskim  

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Toruniu  

na czas pobytu wychowanków KPSOSW w Bursie Akademickiej Ośrodka 

Szkoleniowego Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II,  

Przysiek 75, 87-100 Toruń.  

 

Rok szkolny 2021/2022  

Podstawa prawna: 

 art. 106 ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowo-

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania  z  dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1606) 

 Wytyczne MEN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez 

pracowników kuchni Ośrodka Szkoleniowego Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana   

Pawła II dla uczniów, wychowanków i pracowników kuchni. 

2. Kuchnia zapewnia posiłki przygotowane w formie śniadania, obiadu i kolacji. 

3. Posiłki wydawane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w następujących 

godzinach: 

1) śniadanie od 6.30 do 7.30,  

2) obiad od 12.30-13.30 (wydawany w formie cateringu w budynku szkoły 

w Toruniu) 

3) kolacja od 17.30 do 18.30 

4. Stołówka nie funkcjonuje w czasie dni ustawowo wolnych od pracy, sobót, 

niedziel, świąt, ferii. 

Rozdział 2 

Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki 

§  2 

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie 

i wychowankowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-  

Wychowawczego. 

 



Rozdział 3    

Odpłatność za wyżywienie w stołówce 

§ 3 

1. Wysokość dziennych stawek za wyżywienie ustalona została na podstawie  Uchwały 

nr 50/2361/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminów i sposobu ich wnoszenia 

w KPSOSW w Toruniu. 

2. Wysokość opłaty stanowi iloczyn dziennej stawki za wyżywienie oraz ilości dni, 

w jakich osoba ta będzie korzystać z wyżywienia. 

3. Opłaty za wyżywienie wychowanków internatu oraz opłaty za korzystanie z 

obiadów przez osoby nie zamieszkujące w internacie uiszcza się na rachunek 

bankowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego: 07 1020 5011 0000 9902 0207 5919. 

4. Opłaty za wyżywienie wychowanków internatu uiszcza się z góry, do 10 dnia 

miesiąca.  

5. W przypadku nieterminowego uiszczania opłat, o których mowa w ust. 3 i 4,  

naliczane są odsetki za opóźnienie. 

6. Zwrot opłaty za posiłki przysługuje wyłącznie w przypadku zgłoszenia 

nieobecności wychowanka, jednak naliczany jest dopiero od następnego dnia po 

dokonaniu zgłoszenia. Powstałą nadpłatę za czas usprawiedliwionej nieobecności,  

zalicza się na poczet opłaty za kolejny miesiąc. 

7. O nieobecności wychowanka należy poinformować wychowawcę grupy lub  

Kierownika Ośrodka. 

8. Wysokość opłat za wyżywienie dla wychowanków Ośrodka ustala powołany 

Zespół ds. odpłatności za wyżywienie w internacie, uwzględniając sytuację 

materialną wychowanka i dofinansowanie przez organy opieki społecznej.  

9. Dokumentację dotyczącą wysokości opłat za wyżywienie Zespół  przedstawia do 

akceptacji Dyrektorowi Ośrodka. 

10. Dyrektor Ośrodka w drodze decyzji administracyjnej może zwolnić częściowo lub 

całkowicie z opłat za wyżywienie wychowanka: 

1)  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 

2)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, 

11. Warunkiem zwolnienia z opłat za wyżywienie jest złożenie wniosku do Dyrektora 

Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów na 

jednego członka rodziny za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

 



Rozdział 4 

Zasady zachowania w stołówce 

§ 4 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo obowiązują zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia 

pracowników – w przypadku kontaktu z uczniami, wychowankami i innymi 

pracownikami Ośrodka pracownicy gastronomii zobowiązani są do stosowania 

maseczek ochronnych. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych, 

zapewniając prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 

czasie epidemii.  

3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce podczas spożywania 

posiłków czuwają wychowawcy, nauczyciele oraz osoby wyznaczone przez 

Dyrektora Ośrodka. 

5. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki. Dania i produkty muszą 

być podawane przez pracowników obsługi stołówki.  

6. Wychowankowie wchodzą do stołówki bez odzieży wierzchniej i plecaków 

szkolnych. 

7. Po wejściu do stołówki na posiłek wychowankowie dezynfekują ręce, ustawiają się 

w kolejce, a następnie otrzymują posiłek w wyznaczonym miejscu. 

8. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu. 

9. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać. 

10. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 

stołowych oraz sztućców. 

11. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, który je spowodował, a 

finansowo - jego rodzic/opiekun prawny. 

12. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz 

nauczyciele i wychowawcy czuwający nad bezpieczeństwem uczniów. 

13. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej zobowiązane są do pozostawienia po sobie 

porządku. 

 

 



Rozdział 5 

Wyżywienie uczniów i wychowanków podczas wycieczek i innych zorganizowanych 

wyjazdów 

§  5 

1. W przypadku wyjazdu jednodniowego, uczeń lub wychowanek korzystający 

z posiłków w stołówce szkolnej otrzymuje zamiast posiłków wydawanych w czasie jego 

nieobecności suchy prowiant. 

2. W przypadku wyjazdu trwającego dłużej, niż jeden dzień,  w. żywienie dla ucznia lub 

wychowanka korzystającego z  posiłków w  stołówce szkolnej zapewnia organizator 

wyjazdu.  Koszt dziennego wyżywienia jednego ucznia lub wychowanka równy jest 

dziennej stawce za wyżywienie. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. O    wszystkich sprawach  związanych  z   organizacją   pracy   stołówki   szkolnej 

decyduje     Dyrektor       Kujawsko-Pomorskiego     Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.  

3. Załączniki do regulaminu: 

1) Tabela do ustalenia procentowej wysokości odpłatności za całodzienne 

wyżywienie. 

2) Wzór wniosku o zwolnienie z odpłatności. 

3) Tabela dla grup wychowawczych dot. ustalenia kwot odpłatności dla 

poszczególnych wychowanków.  

Zał. nr 1 Tabela do ustalenia procentowej wysokości odpłatności za całodzienne wyżywienie 

Dochód na osobę Zniżka zwolnienia           

w % 

Wysokość odpłatności 

Powyżej 514 zł 0% 240 

514 zł-457,46 zł 20% 192 

457,45 zł -354,66 zł 40% 144 

354,65 zł- 251,86 zł 60% 96 

251,85 zł- 149,06 zł 80% 48 

Mniej niż 149,05 zł 100% 0 

 50% 120 

Osoba samotnie 

gospodarująca  powyżej 634 

zł 

  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Wzór wniosku o zwolnienie z odpłatności 

 

Dane wnioskodawcy: 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

WNIOSEK 

o zwolnienie z częściowej*/ całkowitej* odpłatności za wyżywienie 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

w okresie od…………………………………….do……………………………………… 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

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

2. Adres zamieszkania ucznia: 

………………………………………………………………………………………….. 

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

3. Szkoła / klasa: 

………………………………………………………………………………………….. 

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

....................... 

4. Imiona rodziców / opiekunów prawnych ucznia: 

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

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

5. Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………… 

 

………………………     .……..………………….. 

(miejscowość, dnia)            podpis 

wnioskodawcy 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie w 

niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, co stwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby całkowitego lub 

częściowego zwalniania z opłaty za posiłki w stołówkach Specjalnych Ośrodków zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 


