
Regulamin pracy stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta 

w Porąbce Uszewskiej 

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

od 1 września 2020 r. 

 

Postanowienia ogólne 

 
1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.  

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników 
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.  

3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie obiadów.  

4. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy. 

 6. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych 
przepisami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do 
tej Ustawy.  

 

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej 

 

 Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:  

1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne – po wypełnieniu deklaracji dotyczących 

regularnych wpłat za obiady  

2. nauczyciele szkoły wnoszący opłaty indywidualne  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydawanie posiłków 

 

1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.  

2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie  
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.  

3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, tj. w godz. 11.30-11.45. (klasy 
2,3a,3b), 12.30.-12.45. (klasy 4,5,6a,6b), 13.30.-13.45. (klasy7i8), w trakcie przerw pomiędzy 
zajęciami lekcyjnymi.  

4. W uzasadnionych przypadkach, np. wyjście klasowe, wycieczka, zawody, po wcześniejszym 
uzgodnieniu, posiłki dla określonych grup uczniów mogą być wydane w godz. 10.20 – 14.00 

5. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej 
oraz publikowany na stronie internetowej Stołówki 

6. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków 
przygotowanych przez pracowników kuchni.  

 

Zasady zachowania w stołówce szkolnej 

 

1. Posiłki będą rozdysponowane ma stolikach.  

2. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające 
posiłek.  

3. Po spożyciu posiłku uczniowie opuszczają stołówkę pozostawiając naczynia na stolikach. 

4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele  
i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia Intendenta Szkolnego lub innego 
upoważnionego pracownika szkoły.  

5. Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:  

  a. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce 

  b. kulturalnego spożywania posiłków 

  c. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków 

  d. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki 

  e. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

6. Zabrania się na stołówce szkolnej:  

  a. pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci 

  b. popychania, szarpania, biegania 

  c. niszczenia mienia stołówki   



  d. korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.  

W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę 

klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.  

 

Szczególne procedury związane z COVID-19 

1. Przed wejściem do stołówki należy zdezynfekować ręce. 

2. Pomieszczenie należy regularnie wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.  

3. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) należy przestrzegać 

ogólnych zasad higienicznych wymaganych przepisami prawa a w szczególności 

zwrócić uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

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

osobistej pracowników oraz osób korzystających ze stołówki. 

4. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca 1,5m,  

a jeśli to możliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. 

5. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. 

Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości spożywanie ich  

z rówieśnikami z danej klasy. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy wyparzać. 

7. Ze stolików zostają usunięte dodatki, tj. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki itp. Wydawane one będą razem z daniami przez obsługę stołówki.  

8. Blaty stolików, klamki oraz wszystkie powierzchnie użytkowe o ile to możliwe należy 

regularnie dezynfekować. 

  


