
PROCEDURY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JAKUBA WEJHERA W GÓRZE 
 

  

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS  

oraz aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki szkoły 

 

§ 1  

Wydawanie posiłków z uwzględnieniem zachowania zasad  

obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego  

- Wariant stacjonarny - A 

1. Obiady są wydawane w godzinach od 10.25 do 11.30 według ustalonego podziału na grupy 

zgodnego z wytycznymi GIS. 

2. Posiłki wydawane są tylko przez osoby do tego wyznaczone. 

3. Jadłospis na dany tydzień  wywieszony jest w gablocie informacyjnej i umieszczany na 

stronie internetowej szkoły. 

4. Posiłki wydawane  są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia  i wytycznymi 

epidemiologicznymi MEN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2020r. 

5. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym 

z  zapewnieniem odległości i prawidłowych  warunków sanitarno-higienicznych, zgodnych  

z zaleceniami w czasie epidemii. 

6. Posiłki dostarczane są w opakowaniach zbiorczych i przekładane są na naczynia 

wielorazowego użytku z zachowaniem zasad obowiązujących w czasie zagrożenia 

epidemiologicznego wytyczonych przez GIS. 

7. Posiłki wydawane są tylko przez osoby do tego wyznaczone,  bezpośrednio po zajęciu 

przez ucznia miejsca przy stole. 

8. Po skończonym posiłku uczeń opuszcza stołówkę, a pozostawione naczynia zbierane są 

przez obsługę stołówki. 

9. Po każdej grupie uczniów spożywających obiad przeprowadzana jest dezynfekcja blatów 

stołów i poręczy krzeseł oraz wietrzenie stołówki szkolnej. 

10. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu oraz 

są  wyparzane. 

11. W trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego zostają wprowadzone zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników: 

a) każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 

zobowiązany do jej stosowania, 

b) obsłudze stołówki zostają zapewnione środki do dezynfekcji i  ochrony osobistej, 



c) obsługa stołówki odpowiedzialna jest za utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy,  sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 

§ 2 

Wydawanie posiłków z uwzględnieniem zachowania zasad  

obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego  

– Wariant hybrydowy – B 

1. Zawiesza się wydawanie posiłków dla uczniów objętych nauczaniem na odległość.  

 

2. Rodzic po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły otrzymuje zwrot wpłat za niewykorzystane 

obiady. 

 

3. Obiady są wydawane uczniom uczęszczającym do szkoły w godzinach od 10.25 do 11.30 

według ustalonego podziału na grupy zgodnego z wytycznymi GIS. 

 

4. Posiłki wydawane są tylko przez osoby do tego wyznaczone. 

 

5. Jadłospis na dany tydzień  wywieszony jest w gablocie informacyjnej i umieszczany na 

stronie internetowej szkoły. 

 

6. Posiłki wydawane  są zgodnie z zasadami zdrowego żywienia  i wytycznymi 

epidemiologicznymi MEN, MZ i GIS obowiązującymi od 1 września 2020r. 

 

7. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym 

z  zapewnieniem odległości i prawidłowych  warunków sanitarno-higienicznych, zgodnych  

z zaleceniami w czasie epidemii. 

 

8. Posiłki dostarczane są w opakowaniach zbiorczych i przekładane są na naczynia 

wielorazowego użytku z zachowaniem zasad obowiązujących w czasie zagrożenia 

epidemiologicznego wytyczonych przez GIS. 

 

9. Posiłki wydawane są tylko przez osoby do tego wyznaczone,  bezpośrednio po zajęciu 

przez ucznia miejsca przy stole. 

 

10. Po skończonym posiłku uczeń opuszcza stołówkę, a pozostawione naczynia zbierane są 

przez obsługę stołówki. 

 

11. Po każdej grupie uczniów spożywających obiad przeprowadzana jest dezynfekcja blatów 

stołów i poręczy krzeseł oraz wietrzenie stołówki szkolnej. 

 

12. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu oraz 

są  wyparzane. 

 

13. W trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego zostają wprowadzone zasady 

szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników: 

 



a) każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest 

zobowiązany do jej stosowania, 

 

b) obsłudze stołówki zostają zapewnione środki do dezynfekcji i  ochrony osobistej, 

 

c) obsługa stołówki odpowiedzialna jest za utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 

pracy,  sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

 

 

§ 3 

Wydawanie posiłków z uwzględnieniem zachowania zasad 

 obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

 – Wariant nauki zdalnej – C 

1. Zawiesza się wydawanie posiłków w czasie nauki zdalnej. 

 

2. Rodzic otrzymuje zwrot wpłat za niewykorzystane obiady zgodnie z innymi przepisami.  

 

 


