
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 20 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka 

w Siemianowicach Śląskich z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Aneks do Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej 

nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich w czasie trwania pandemii 

koronawirusa COVID-19 

 

1. Wymaga się, by uczniowie wchodzący do stołówki, posiadali osłonę ust oraz nosa. 

2. Po wejściu do świetlicy uczeń dezynfekuje ręce, a następnie: 

− zgłasza dyżurnemu wychowawcy świetlicy swoją obecność, 

− siada w wyznaczonych miejscu przy stole. 

3. Pierwsze danie oraz sztućce podawane są przez wyznaczonego pracownika. 

Po spożyciu posiłku, uczeń: 

− odnosi talerz do okienka zwrotu, 

− ustawia się w kolejce (zachowując bezpieczny odstęp), 

− odbiera posiłek od pracownika kuchni i wraca na wcześniej zajmowane miejsce. 

4. Przy jednym stoliku – w miarę możliwości – posiłek spożywa dwoje dzieci. 

5. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. 

6. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu. 

7. Na czas spożywania posiłków uczniowie ściągają osłonę ust oraz nosa. 

8.  Uczniowie spożywają posiłek według harmonogramu korzystania ze stołówki 

opracowanego na podstawie planu lekcji.  

9. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. 

10. Po spożyciu posiłku uczeń zakłada osłonę ust oraz nosa i udaje się do okienka zwrotu 

naczyń. 

11. W miarę potrzeb, uczeń, wchodząc do stołówki, ściąga nakrycie wierzchnie, wieszając 

je w wyznaczonym do tego miejscu i dezynfekuje ręce. 

12. Uczeń korzystający ze stołówki powinien ograniczyć czas przebywania 

w niej do niezbędnego minimum. 

13. W przypadku niestosowania się do poleceń, uczeń może zostać poproszony o wyjście 

ze stołówki szkolnej. W takiej sytuacji zostanie mu wyznaczona inna godzina spożycia 

posiłku.  
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14. Przy zmianowym wydawaniu posiłków następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie (za co odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik obsługi).  

 

15. W czasie stanu epidemiologicznego pierwszeństwo do korzystania ze stołówki mają 

uczniowie, których oboje rodziców pracuje w czasie pobytu dziecka w szkole, 

a następnie dzieci zapisane do świetlicy oraz przebywające w szkole nie mniej niż 6 

godzin lekcyjnych. 

 


