
 

Załącznik nr 10 

do procedur  organizacji  zajęć  

i zapewnienia  bezpieczeństwa w klasach I – III 

w Szkole Podstawowej nr 3  

im. Integracji Europejskiej  

w Kostrzynie nad Odrą 

 

 Zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej  

w Kostrzynie nad Odrą 

 

Podstawa prawna  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) oraz 

wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim  . 

 

 Cel procedury  

Przygotowanie pracowników Szkoły, uczniów i ich rodziców oraz innych osób do 

rozpoczęcia z dniem 18 stycznia 2021 r. stacjonarnego funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Integracji Europejskiej  w Kostrzynie nad Odrą w sposób 

odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa 

COVID-19. 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są 

nauczyciele. 

2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. ( załącznik nr 1) 

3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach. 

4. Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać. 

5. Nauczyciel może wyjść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że: 

1) poprzednia grupa wyszła ze stołówki,  

2) pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na 

dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł, 

3) pomieszczenie zostało wywietrzone. 

6. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie 

dokładnie umyli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. 

7. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i 

bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.  



 

8. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku 

wydawania posiłków. 

9. Opiekę na stołówce sprawuje nauczyciel, który skończył zajęcia lekcyjne w danej 

klasie lub ma lekcję z tą klasą ( załącznik nr 2) 

10. Posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i 

maseczkę. 

11. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600C z 

dodatkiem detergentu lub wyparzane. 

12. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu 

z grupy ze stołówki. 

Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na 

wejście kolejnej grupy. 

 

§ 2 

Postanowienia końcowe 

1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.  

2. Procedury mogą być modyfikowane.  

3. Procedury zostaną opublikowane na stronie Szkoły, przesłane jako wiadomość w dzienniku 

elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępnione w formie papierowej 

w obu sekretariatach Szkoły.  

4. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi zostaną zapoznani z Procedurami podczas szkolenia.  

5. O wszelkich zmianach w Procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane. 

 

Opracował zespół:        Zatwierdził: 

Ewa Gzyl 
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