Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 28/2020
Dyrektora ZSO nr 7 w Gdańsku

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
Zasady ogólne
1.

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników
kuchni.

2.

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:


uczniowie



nauczyciele oraz pracownicy zatrudnieni w szkole

3.

Obiady wydawane są w okienku o małej wysokości w godzinach 10.35 – 13.45 wg
harmonogramu.

4.

Grupy przedszkolne i edukacji wczesnoszkolnej przychodzą na posiłek w wyznaczonym
czasie, pod opieką nauczyciela.

5.

Pozostali uczniowie spożywają obiad w grupach w ramach poszczególnych klas,
zgodnie z rekomendowanym harmonogramem umieszczonym na drzwiach stołówki.

6.

Uczniowie ustawiają się przed wejściem w celu rejestracji indywidualnej zachowując
dystans między sobą wynoszący 1,5 m.

7.

Po wejściu do stołówki (zachowując dystans między sobą wynoszący 1,5 m)
uczniowie pobierają porcję drugiego dania i ewentualny deser/owoc oraz sztućce.

8.

Następnie przechodzą do stolika, przy którym mogą zajmować miejsca wyłącznie
uczniowie danej klasy czy dzieci z tej samej grupy.

9.

Uczeń, po zjedzeniu drugiego dania, wraca w kolejkę po zupę. Panie kucharki wydają
talerz z zupą i łyżkę.

10. W razie potrzeby, każde dziecko ma prawo poprosić nauczyciela o pomoc w wyjaśnieniu
obowiązujących zasad.
11. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby
spożywające posiłek i osoby dyżurujące.
12. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
13. Po zjedzeniu obiadu każdy odnosi tacę z naczyniami do okienka zwrotnego, które
wyposażone jest w opuszczaną kurtynę.

14. Stoliki i krzesła są myte, a następnie dezynfekowane po każdej grupie, pomieszczenie
stołówki jest wietrzone.
15. Podczas pobytu w stołówce uczniowie:
•

przebywają bez odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze, czapki),

•

tornistry, torby, plecaki wieszają na krzesłach,

•

zachowują się kulturalnie, stosują się do poleceń pracowników dyżurujących,

•

nie niszczą wyposażenia stołówki (sztućce, naczynia itp.),

•

odnoszą naczynia do okienka ze zmywakiem,

•

pozostawiają czyste stoliki,

•

po posiłku niezwłocznie opuszczają stołówkę.

16. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny lub wychowawca świetlicy
szkolnej, zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów.
17. Z problemami dotyczącymi spożywania posiłków i zachowania się kolegów i
koleżanek uczniowie zwracają się do nauczyciela dyżurującego w stołówce.
18. Postanowienia dotychczasowego Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku pozostają obowiązujące.

