
Procedura związana ze spożywaniem posiłków na terenie szkoły 

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

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków  

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia 

zbiorowego, wprowadza się dodatkowe procedury. 

2. Pracownicy kuchni zachowują odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 

m, a jeśli to niemożliwe – stosują środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  

3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

4. Z obszaru sali jadalnej zostają usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki), które będą wydawane bezpośrednio przez obsługę. samoobsługi. Dania i produkty 

są wydawane przez okienko kuchenne przez obsługę stołówki.  

5. Wydawanie posiłków dla oddziałów przedszkolnych reguluje oddzielna procedura. 

6. W szkole wyznacza się 4 tury wydawania posiłków dla uczniów klas I- VIII. 

1) I tura godz. 11.00- klasy 1a i 1b 

2) II tura godz. 11.30-klasy 

3) III tura godz. 12.35- klasy  

4) IV tura godz. 14.40- klasy 

7. Podczas przerw obiadowych uczniowie ustawiają się klasami z zachowaniem dystansu 

społecznego wynoszącego 1,5 m (dystans został wyznaczony naklejonymi taśmami na 

posadzce szkolnej) w kolejce. Przed wejściem do stołówki i po jej opuszczeniu dezynfekują 

dłonie. 

8. Uczniowie podczas posiłku siedzą przy stoliku z rówieśnikami z klasy na przydzielonych 

miejscach. 

9. Po zakończeniu wydawania posiłków po każdej turze czyszczone są blaty stołów i poręcze 

krzeseł.  

10. Uczniowie mogą przynosić do szkoły drugie śniadanie oraz napoje. Obowiązkiem 

rodziców oraz wychowawców jest pouczenie uczniów o zakazie dzielenia się jedzeniem i 

piciem z rówieśnikami oraz o konieczności myci rąk przed i po posiłku. 

11. W klasach I- III obowiązuje przerwa śniadaniowa i wtedy dzieci pozostają w klasie. 

Wychowawca klasy sam określa przerwę śniadaniową. Dzieci przed posiłkiem i po posiłku 

obowiązkowo myją ręce. 

 

 

 

 

 

 


