
Procedura bezpiecznego korzystania z pomieszczenia 

do spożywania posiłków – jadalni w Przedszkolu nr 1 w Ciścu 

Podstawa prawna: 

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 

ze zm.), 

− wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie                         

z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni przedszkolnej  

stołówce 

 

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu 

obsługi przedszkola  podczas wydawania posiłków 

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi 

przedszkola , nauczyciel 

 

 

 

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

nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad oddziałem. 

2. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie                      

z ustalonym harmonogramem. 

3. Dzieci mogą spożywać posiłki tylko w małych grupach. 

4. W jadalni może przebywać tylko jedna grupa. 

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

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

powodu nie jest to możliwe powinien zdezynfekować ręce dzieci i swoje płynem lub 

żelem na bazie alkoholu. 

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 nauczyciel otwiera okna w celu wywietrzenia sali. 

8. Podczas przechodzenia z dziećmi do jadalni grupy nie mogą się mijać. 

9. Nauczyciel może wyjść z dziećmi do jadalni dopiero po upewnieniu się, czy: 

1) z pomieszczenia wyszła poprzednia grupa,  

2) pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na 

dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł po opuszczeniu jadalni przez 

poprzednią grupę. 

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

stolików. 



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

zabezpieczenia (np. jednorazowe rękawiczki, maseczka). 

12. Posiłki podawane są dzieciom na mytych w temperaturze min. 600C naczyniach                    

z dodatkiem detergentu lub wyparzane. 

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

z dziećmi z jadalni. 

14. Pracownika obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując jadalnię 

na wejście kolejnej grupy. 

15. Po wyjściu z jadalni nauczyciel prowadzi dzieci bezpośrednio do sali zajęć.  

16. Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów należy przejść z nimi do 

łazienki i dopilnować, by dokładnie umyły ręce lub zdezynfekować je płynem lub żelem 

na bazie alkoholu. 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 19.05.2020 r. 

          

          Irena Szczotka 

 

 

 

 


