
Zasady organizacji stołówki szkolnej
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego.
4. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie szkoły.
5. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede 

wszystkim przestrzegania następujących zasad:
-  zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
-  stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania 
płynu dezynfekującego;
-  regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
-  utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, 
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
-  mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C.

6. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z
żywienia w Szkole.

7. W jadalni może przebywać tylko jedna grupa.
8. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły

w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego 
spożywania posiłków.

9. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na 
wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.

10.Posiłki dzieciom podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej w formy zabezpieczenia (np. 
jednorazowe rękawiczki, maseczka).

11.Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
12.Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają 

czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
13.Po wyjściu ze stołówki nauczyciel prowadzi uczniów bezpośrednio do sali zajęć.
14.Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów należy przejść z nimi do 

łazienki i dopilnować, by dokładnie umyły ręce (lub zdezynfekować je płynem lub żelem na 
bazie alkoholu).

15.Nauczyciel przyprowadzający grupę uczniów na stołówkę jest zobowiązany:
-  przeprowadzić uczniów możliwie najkrótszą i bezpieczną trasą (grupy nie mogą się mijać);
-  pełnić nadzór nad uczniami;
-  pilnować, aby uczniowie zachowywali od siebie dystans oraz nie przemieszali się w 
nieuzasadniony sposób po korytarzu/ holach Szkoły;
-  przypilnować, aby uczniowie przed wejściem do stołówki umyli i zdezynfekowali ręce. 
-  upewnić się przed wejściem z grupą uczniów na stołówkę, że wszystkie dzieci
z poprzedniej grupy opuściły teren stołówki oraz że stołówka jest przygotowana do 
wpuszczenia kolejnej grupy uczniów ( tzn. że pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno- 
sanitarne po opuszczeniu jadalni przez poprzednią grupę);
-  wprowadzić dzieci jedno za drugim do stołówki- nie należy ustawiać dzieci parami i 
pozwalać, by trzymały się za ręce;
-  pilnować, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od stolików;
-  po spożyciu posiłku, poinformować pracownika obsługi o wyjściu z dziećmi ze stołówki.


