
PROCEDURY ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Posiłki wydawane są w godzinach od 1100 do 1330.  

2. Na okres pandemii COVID 19 ustalono szczegółowy Harmonogram obiadów 

(załącznik nr 1), który obowiązuje wszystkich stołowników. 

3. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją 

kosztów, z uwzględnieniem zasad bhp i reżimu sanitarnego. 

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom 

nie spożywającym posiłków i nie sprawującym w tym czasie opieki nad uczniami. 

5. Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

6. Uczniowie korzystający z posiłków przed wejściem do stołówki mają bezwzględny 

obowiązek zdezynfekować ręce.  

7. Po wejściu do stołówki uczniowie z tej samej klasy zajmują jeden stolik i dopiero 

wtedy mogą zdjąć maseczki. 

8. Po otrzymaniu i spożyciu I dania uczniowie zakładają maseczki i ustawiają się 

w kolejce przed okienkiem po odbiór II dania w jednym szeregu utrzymując  

odpowiedni dystans (min. 1,5m).  

9. W stołówce przy okienkach wydawania posiłków i zdawania brudnych naczyń za 

pomocą żółto-czarnej taśmy wyznaczono strefy bezpieczne. W strefie bezpiecznej 

może przebywać w danej chwili tylko 1 uczeń.  

10. Uczniowie przebywający na stołówce mogą przebywać bez maseczek tylko 

i wyłącznie siedząc przy stoliku, spożywając posiłek. 

11. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

Obowiązuje zakaz nieuzasadnionego przemieszczania się, przesiadania do innych 

stolików (uczniów innych klas). 

12. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

 spokojnie poruszać się, 

 zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek, 

 zostawić po sobie porządek. 

13. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce 

i niezwłocznie opuścić stołówkę.  

14.  Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł oraz 

wietrzy się jadalnię. 

15. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają 

nauczyciele dyżurujący i/lub nauczyciele-wychowawcy. 

16. Uczniowie proszeni są o jak najmniejsze marnotrawstwo otrzymanego jedzenia. 

Wszystkie sprawy sporne rozwiązuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Skierniewicach w oparciu o zatwierdzony regulamin i ustalone procedury. 


