
Regulamin stołówki w Zespole Placówek Oświatowych im. Pierwszej 

Kompanii Kadrowej w Bolechowicach 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

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

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce 

czuwa nauczyciel dyżurujący. 

4. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów w 

stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciel 

dyżurujący. 

5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym 

szeregu zachowaniem dystansu co najmniej 1,5metra.   

6. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

- spokojnie poruszać się, 

- zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń, 

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

- zostawić po sobie porządek. 

7. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany 

wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły. 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z 1 września 2020 roku. 

Harmonogram wydawania posiłków 

10.30-10.50 – kl. I-IV 

11.35-11.55 – kl. V-VIII 

 

PROCEDURY 

 

Przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej  

1. Rodzice mogą kontaktując się bezpośrednio z firmą cateringową spisać umowę 

na korzystanie z ich usług.  



2. Posiłki przewożone są w pojemnikach jednorazowych, w termosach 

transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.  

3.Pracownik stołówki szkolnej przyjmuje przywiezione posiłki w termosach przy 

wejściu do szkoły. 

 4. Miejsce wyznaczone na dostarczone w jednorazowych pojemnikach jest 

wcześniej dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi 

szkoły wskazanego przez dyrektora.  

5. Przed przyjęciem dostawy, pracownik stołówki szkolnej jest zobowiązany 

przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji odpowiednim środkiem 

zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje zabezpieczenie 

osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z 

instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.  

6. Przywiezione posiłki w pojemnikach jednorazowych lub termosach 

transportowych, przed przekazaniem pracownikowi stołówki szkolnej są 

dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika cateringu.  

7. Po zakończonej procedurze dostawy posiłków do szkoły, powierzchnie 

dotykowe w pomieszczeniu, w którym odbywała się dostawa są dezynfekowane 

środkami dezynfekcyjnymi przez pracownika obsługi.  

8. Po zakończonej dezynfekcji personel zdejmuje zgodnie z instrukcją 

jednorazowe środki ochrony osobistej, wyrzuca je do przeznaczonego do tego 

celu pojemnika oraz przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji 

środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk  

Dystrybucja obiadów z cateringu na czas epidemii COVID-19 1.  

1. Przed przystąpieniem do wydawania w jadalni obiadów dla uczniów, 

pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i 

dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. 

Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek 

jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i 

zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.  

 

2. Uczniowie spożywają posiłek w jadalni szkolnej, przy stołach z 

zachowaniem dystansu społecznego nie mniejszego niż 2 metry. 



 3. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 4 dzieci.  

4. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.  

5. Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.  

6. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia i sztućce w wyznaczone 

miejsce.  

7. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i 

dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem 

obiadu kolejnej grupie uczniów.  

8. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony 

osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania 

maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego 

mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.  

9. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem 

wydawania posiłków, pod opieką nauczyciela dyżurującego.  

10. Na stołówce mogą przebywać max. 2 grupy uczniów, po troje dzieci przy 

jednym stoliku. 

11. Nauczyciel / wychowawca klas I – III / wychowawca świetlicy, przed 

posiłkiem myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła zgodnie z 

instrukcją mycia rąk.  

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2020 r. 


