
Regulamin 
funkcjonowania stołówki szkolnej 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu 
 

1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi          
i administracji Szkoły Podstawowej nr 3 w Grudziądzu. 

2. Koszt jednego posiłku  wynosi  dla ucznia 5 zł, dla nauczyciela i pracownika    8 zł. 
3. Odpłatność za obiady pobierana jest z góry do 25-tego dnia każdego miesiąca            

poprzedzającego miesiąc, w którym będzie korzystało się z obiadów. Płatność          
dokonywana jest na konto bankowe szkoły  
Nr konta 89 1020 5040 0000 6202 0116 2270 , w tytule przelewu należy podać               
imię i nazwisko, klasę, płatność za obiady za miesiąc………  

4. Osoby, które nie dotrzymają terminu wpłaty, nie otrzymają posiłku. 
5. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do okazania karty         

abonamentowej nauczycielowi  dyżurującemu w stołówce. 
6. Uczniowie, którzy notorycznie nie będą okazywali karty abonamentowej, mogą być          

nie wpuszczeni do stołówki szkolnej. 
7. Jadłospis sporządzany jest systemem dekadowym i wywieszany na tablicy ogłoszeń          

przy stołówce szkolnej oraz umieszczony na stronie internetowej.  
 

8. W związku z remontem stołówki i kuchni w okresie od 1 października            
do 30 listopada 2020r. posiłki będą dostarczane do szkoły przez ZSGH           
w Grudziądzu o godz. 12:15 w dni nauki szkolnej, w jednorazowych           
opakowaniach i przekazywane osobom jedzącym obiady na przerwie        
o godz.12:30. 

 
9. Uczniowie w okresie trwania remontu spożywają posiłki w boksach szatni, zajmują           

miejsca wskazane przez nauczyciela. 
 

10. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo         
rodzice. 

11. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się w czasie          
spożywania posiłku oraz utrzymania porządku i odnoszenia po sobie naczyń. 

12. W przypadku nieobecności dziecka w szkole możliwy jest odbiór posiłku przez           
rodzica, we własnych czystych naczyniach, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za          
posiłki wydane na wynos. W czasie remontu stołówki można wynosić obiady           
w jednorazowych opakowaniach. 

13. Posiłki, które nie zostały spożyte przez dzieci z powodu ich nieobecności w szkole             
i nie zostały odebrane przez ich rodziców w danym dniu są wydawane dzieciom w              
formie tzw. „dokładek”. 

14. Z uwagi na pandemię Covid -19 w stołówce obowiązują zasady organizacji pracy             
w szkole zgodnie z ustalonym reżimem sanitarnym. Wszyscy korzystający         
z posiłków zobowiązani są do respektowania wszelkich zaleceń sanitarnych. 

 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r. 

 


