
 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN STOŁÓWKI W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19  

w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

 

1. Do stołówki szkolnej mogą wejść wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły. 

2. Rodzice, opiekunowie i inni nie stołujący się nie mogą wchodzić do stołówki ze 

względów sanitarno – epidemiologicznych. 

3. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni.  

Ze względu na warunki pogodowe będzie konieczność zmiany obuwia w miesiącach 

jesiennych i zimowych. Tornistry należy zostawić w wyznaczonym miejscu na półkach 

przy stołówce. 

4. Każda osoba wchodząca do stołówki ma obowiązek dezynfekcji rąk. 

5. Stołówka szkolna jest wietrzona po każdej przerwie obiadowej. 

6. Na koniec każdej przerwy obiadowej, po opuszczeniu przez dzieci stołówki, wszystkie 

stoły i krzesła są dokładnie myte i dezynfekowane. 

7. Po dezynfekcji pomieszczenie stołówki jest wietrzone. 

8. Nie istnieje możliwość korzystania przez dziecko z diety bezmlecznej, bezglutenowej i 

innej poza ogólnie przyjętą. 

9. Warunkiem otrzymania obiadu jest okazanie aktualnej karteczki obiadowej dyżurującej 

nauczycielce lub osobie wydającej obiad. 

10. Obiady wydawane są w godzinach 1110 – 1400. 

11. W dniach skróconych lekcji godziny wydawania posiłków zmieniają się. 

12. Uczniowie klas 0 – III mogą korzystać ze stołówki w godzinach swoich zajęć pod 

opieką wychowawców klas oraz wychowawców świetlicy szkolnej zgodnie  

z harmonogramem dnia aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas. 

13. Uczniowie klas I – III, którzy nie rozpoczęli zajęć lekcyjnych do godz. 1110 korzystają 

ze stołówki pod opieką wychowawców świetlicy. 

14. Uczniowie klas IV – VII korzystają ze stołówki podczas przerwy obiadowej  dla klas 

starszych, tj. w godz. 1235 – 1255. 

15. Uczniowie klas VIII korzystają ze stołówki podczas przerwy obiadowej  

w godz. 1340 – 1355. 

16. Uczniowie klas I – III, którzy zapomnieli karteczki obiadowej korzystają tego dnia ze 

stołówki szkolnej podczas przerwy obiadowej dla klas I – III, po uprzednim zgłoszeniu 

tego faktu dyżurującej nauczycielce lub osobie wydającej posiłek. 

17. Uczniowie klas IV – VIII,  którzy zapomnieli karteczki obiadowej korzystają tego dnia 

ze stołówki szkolnej w czasie przerwy obiadowej w godz. 1340 – 1355 po uprzednim 

zgłoszeniu tego faktu osobie wydającej posiłek. 

 

 



 

 

18. Uczniowie klas IV – VIII, którzy zapomnieli karteczki obiadowej  

a skończyli lekcje przed godziną 1340, korzystają ze stołówki  po przerwie obiadowej, 

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobie wydającej posiłek. 

19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu stołujący się może być pozbawiony prawa 

do korzystania ze stołówki szkolnej. 

 

 

 

 


