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Załącznik 2.6. 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 9/2020 

z dnia 06.05.2020 r.  

 

Procedura bezpiecznego korzystania z pomieszczenia 

do spożywania posiłków  

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest 

nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad oddziałem. 

2. Poza ogólna procedurą uwzględnioną w HACCP zaleca się, aby na terenie kuchni 

przebywała tylko jedna osoba. 

2.1. Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są  

w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawiczkach jednorazowych. Posiłki 

w przedszkolu zapewniać będzie ten sam dostawca cateringu; 

2.2. Posiłki przegotowane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem 

cateringu; 

2.3. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko – wyparzarce przemysłowej. 

2.4.  Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają̨ zdezynfekowane specjalnie 

przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu. 

3. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się zgodnie z harmonogramem dnia. 

4. Dzieci mogą spożywać posiłki tylko w małych grupach. 

5. Przed wyjściem do jadalni nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci 

dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.  

6. Przed wyjściem do jadalni nauczyciel ustawia dzieci jedno za drugim i przyprowadza 

je bezpośrednio do jadalni. Nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały 

się za ręce. 

7. Przed wyjściem do jadalni woźna oddziałowa otwiera okna w celu wywietrzenia sali. 

8. Nauczyciel może wyjść z dziećmi do jadalni dopiero po upewnieniu się, że pracownik 

obsługi wykonał zabiegi higieniczno – sanitarne. 

9. W jadalni nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od 

stolików. 

10. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej w przedszkolu formy 

zabezpieczenia (np. jednorazowe rękawiczki, maseczka). 
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11. Posiłki podawane są dzieciom na wielorazowych naczyniach, które po posiłku będą  

myte w zmywarko- wyparzarce przemysłowej. 

12. Po spożyciu posiłku przez dzieci nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu 

z dziećmi z jadalni. 

13. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł. 

14. Po wyjściu z jadalni nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celach higienicznych. 

W okresie pandemii dzieci nie myją zębów w placówce. 

15. Nauczyciel po zabiegach higienicznych zaprowadza dzieci bezpośrednio do sali zajęć. 

 

 


