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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28                                                                                         

im. „LUBUSKICH RODZIN KATYŃSKICH”                                         

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE     

 

Procedura i harmonogram wydawania posiłków                                                         

w Szkole Podstawowej nr 28                                                                             

im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zielonej Górze  

                                                                                                   
Obowiązuje od 7 września 2020r. 

 

 

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym, 

zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami                    

w czasie epidemii – świetlicy szkolnej. 

2. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i 

higienicznego spożycia posiłku. 

3. Harmonogram wydawania obiadów/w zarysie: 

GRUPA GODZINY WYDAWANIA 

POSIŁKÓW 

 I  (uczniowie z klas I – III)                                                11.00 – 11.20                                         

(w trakcie trwania 4 lekcji) 

II (uczniowie z klas IV) 11.25 – 11.40 

III (uczniowie z klas V/VIII) 12.25 – 12.40 

           O  ewentualnych zmianach w harmonogramie decyduje dyrektor Zespołu. 

4. Uczniowie z klas I - III, którzy jedzą obiady - pod opieką wychowawcy 

świetlicy/pracownika obsługi - przed posiłkiem dezynfekują ręce. Uczniowie klas 

starszych wykonują tę czynność samodzielnie. 
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5. Na stołówce uczeń siada w wyznaczonym miejscu przy stole. 

6. Po zjedzonym posiłku uczeń oddaje talerze i sztućce do wyznaczonego miejsca. 

7. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku oraz po zakończeniu tych 

czynności w stołówce szkolnej, pracownik obsługi dezynfekuje stoły i krzesła i 

miejsce wydawania posiłku. 

8. W pomieszczeniach kuchennych przebywają jedynie osoby zatrudnione w firmie 

świadczącej usługę cateringową oraz osoby upoważnione przez dyrektora ZE nr 8. 

9. Pracownicy powinni zachowywać – w miarę możliwości -  dystans społeczny 

między sobą wynoszący ok. 1,5 m. 

10. Przy organizacji żywienia – obok warunków higienicznych wymaganych przepisami 

prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się 

zasady dotyczące szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników (rękawiczki, maseczki ochronne). Szczególną 

uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego. 

11. Personel kuchenny i  pomocniczy  nie może kontaktować się z dziećmi/uczniami 

oraz – w miarę możliwości - z personelem opiekującym się dziećmi/uczniami. 

 

 

 

Władysław Kondras                                                                                                                          

Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze 

 

 

 

 


