
REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ   

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  21   

W  DĄBROWIE  GÓRNICZEJ 

 

 

1. Stołówka szkolna jest pomieszczeniem przeznaczonym w głównej mierze na potrzeby 

spożywania obiadów szkolnych przez uczniów i personel szkoły. 

2. Obiady wydawane są jedzącym w godzinach 11.00 – 14.00. Przyjmuje się dwie 

przerwy  obiadowe w godzinach 11.25 – 11.40 oraz 12.25 – 12.45, a także – za zgodą 

nauczyciela / kierownika świetlicy - możliwość spożycia obiadu podczas lekcji. 

W okresie pandemii uczniowie spożywają obiady zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Stosuje się wtedy zmianowe wydawanie posiłków. 

3. W pomieszczeniu stołówki dopuszcza się organizację zajęć świetlicowych 

w godzinach 6.30 – 10.35 oraz 14.30 – 17.00. 

4. Z obiadów szkolnych korzystają: 

- uczniowie wpisani na listę, po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów 

prawnych dzieci deklaracji obiadowej, uiszczający opłatę za obiady w wyznaczonym 

terminie, 

- uczniowie, których obiady opłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Akcja 

Katolicka, 

- nauczyciele oraz inne osoby z personelu zatrudnionego w placówce, wpisani na listę, 

uiszczający opłatę za obiady w wyznaczonym terminie. 

5. Na stołówce obowiązują ogólnie przyjęte zasady dobrego wychowania, kultury 

i higieny podczas spożywania posiłku. Uczniowie poddawani są ocenie zachowania, 

wszelkie uwagi odnotowywane są w klasowych zeszytach uwag. 

6. Szczegółowe zasady organizacji wydawania posiłków z uwzględnieniem profilaktyki 

w okresie występowania pandemii wirusa SARS-CoV-2: 

 

a) Uczniowie wraz z opiekunami przybywają w grupach w wyznaczonym dla nich 

czasie na spożycie posiłku. 

b) Opiekę nad uczniami w drodze do stołówki i podczas posiłku sprawują nauczyciele 

wyznaczeni do opieki w danym dniu. 

c) Grupa uczniów korzystających z posiłku (obiad) nie może przekroczyć jednorazowo 

ilości dzieci określonych w wytycznych przeciwepidemicznych GIS. 

d) Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej rozlokowani są w całym pomieszczeniu 

z zachowaniem odpowiednich odstępów. 

e) Przed i po posiłku korzystający z posiłku myją / dezynfekują ręce w wyznaczonym 

miejscu. 

f) Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby 

spożywające posiłek. 

g) W miejscu, w którym wydaje się obiady (okno podawcze) obowiązuje kolejka w 

jednym szeregu z zachowaniem 1,5 m odstępu. 

h) W czasie posiłku nie wolno zmieniać miejsca przy stole. Rekomenduje się 

spożywanie posiłku przy stoliku z rówieśnikami z danej klasy. 

i) Osoby wydające posiłki – personel kuchni jest wyposażony w środki ochrony 

osobistej: rękawice, maski/przyłbice, fartuchy ochronne. 

j) Po każdym wydaniu posiłku wszystkie naczynia i sztućce są wyparzane oraz 

przygotowane do wydawania kolejnych posiłków. 



k) Po każdym wydaniu posiłku sprzęty są dezynfekowane (stoliki, krzesła, okienko 

podawcze/zdawcze, klamki, wyłączniki światła), a pomieszczenie wietrzone. 

Szczegółowe wytyczne zawarte są w procedurach przyjętych w placówce. 

Obowiązuje harmonogram prac porządkowych, dezynfekcji powierzchni 

dodatkowych oraz wietrzenia stołówki. 


