
 

Procedura korzystania z obiadów w stołówce szkolnej SP 24 

w okresie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

1. Uczniowie klas I-III spożywają obiady w godz. 11.30-12.00 i 12.40 – 13.05., 

pozostając pod opieką wychowawców klas. 

2. Uczniowie klas IV-VIII spożywają obiady w stołówce szkolnej podczas dwóch 

wyznaczonych przerw obiadowych:  w godz. 12.10-12.30 oraz 13.15-13.30. 

3. Na stołówce szkolnej jednocześnie może korzystać z posiłku maksymalnie 40 

uczniów. 

4. Za przestrzeganie procedury „Korzystania z obiadów w stołówce szkolnej”  

odpowiada nauczyciel świetlicy, pełniący dyżur na stołówce szkolnej. 

5. Harmonogram spożywania obiadu przez uczniów klas IV-VIII. 

 

12.10-12.20 klasy: Va, Vb, VIa, VIb 

 

12.20-12.30 – klasy IVa, IVb,  

 

13.15-13.30 – klasy VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb. 

 

6. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach na jadalni szkolnej, zachowując 

zalecany odstęp, bez kontaktu z pracownikami kuchni. 

7. Uczniowie podczas spożywania obiadu zajmują wyznaczone miejsce. 

8. Wydawanie posiłków dla klas I-III: 

 Uczniowie schodzą na obiad pod opieką wychowawcy klasy lub 

wychowawcy świetlicy, 

 Przed wejściem na stołówkę szkolną uczniowie obowiązkowo 

dezynfekują ręce. 

 Pierwsze danie, zanim wejdą uczniowie,  jest przygotowane dla nich na 

stolikach przez pracownika kuchni. 

 Po zjedzeniu zupy uczniowie, zachowując dystans, odnoszą talerze na 

wyznaczone miejsce. Następnie odbierają drugie danie z okienka.  

9. Wydawanie posiłków dla klas IV-VIII: 

 Uczniowie schodzą na obiad pod opieką nauczyciela, z którym 

zakończyli lekcję – uczniowie jedzący obiad w I turze lub nauczyciela 

pełniącego dyżur na parterze, który sprowadza do stołówki szkolnej 

uczniów jedzących obiad w II turze. 

 Przed wejściem na stołówkę szkolną uczniowie obowiązkowo 

dezynfekują ręce. 

 Pierwsze danie znajduje się na każdym stoliku, uczniowie samodzielnie 

nalewają sobie zupę, do przygotowanych na stolikach talerzy.  

 Po zjedzeniu zupy uczniowie, zachowując dystans, odnoszą talerze na 

wyznaczone miejsce. Następnie podchodzą do okienka odpowiednio 

zabezpieczonego przesłoną, do wysokości umożliwiającej wydanie 

posiłku, łatwą do utrzymania w czystości. Drugie danie wydaje  

pracownik kuchni, ubrany w odzież ochronną, rękawiczki, mający 

zasłonięte usta i nos. 



 

10. Po zakończeniu posiłku wyznaczony pracownik obsługi dezynfekuje 

powierzchnię stołów oraz krzesła, przy których były spożywane posiłki. 

11. Dzieci nie wnoszą na jadalnię plecaków, własnych pojemników z jedzeniem 

oraz napoi. 


