
 

 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 23 
im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu 

obowiązująca od dnia 18 stycznia 2021 r., klasy 1-3 

Zarządzenie nr 367 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2021 r. na 

podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III rozpoczynają naukę 

w szkole w trybie stacjonarnym. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w reżimie 

sanitarnym, zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN, MZ i GIS. Uczniowie klas 4-8 

kontynuują naukę zdalnie. 

Wprowadza się określone procedury w celu bezpiecznego funkcjonowania 

placówki w czasie epidemii COVID-19, które zobowiązane są stosować wszystkie 

strony: nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice-opiekunowie, dzieci.  

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji 

dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. Taka sama zasada obowiązuje wszystkich 

pracowników szkoły. 

Procedura w zależności od sytuacji może ulec zmianie.  

Podstawowe zasady: 

1. Pracownicy i dzieci bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki 

i w trakcie pracy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce, zgodnie 

z instrukcjami umieszczonymi w widocznych miejscach w placówce.  

2. Osoby wchodzące i wychodzące z budynku są zobowiązane do zakrywania 

nosa i ust.  

3. Osoby, które zapomniały maseczki, mogą ją pobrać z portierni szkolnej. 

4. Pracownicy i dzieci zobowiązani są do utrzymywania dystansu społecznego 

min. 1,5 m.  
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5. Dzieci spożywają posiłki w jadalni oraz w salach lekcyjnych, w przydzielonych 

grupach. Bezwzględnie obowiązuje podział godzinowy uzależniony od planu 

lekcji. 

6. Uczniowie przebywają w wyznaczonych salach. 

7. Dzieci powinny przebywać jak najdłużej na dworze, przy czym z boiska 

szkolnego mogą korzystać równocześnie trzy grupy. 

8. Sale lekcyjne są przygotowane zgodnie z wytycznymi GIS.  

9. W każdej sali są środki do dezynfekcji, do dyspozycji ucznia i nauczyciela 

10. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone. 

11. Każdy rodzic/opiekun musi bezwzględnie odebrać telefon ze szkoły. Jeżeli 

zmienił się numer szybkiego kontaktu należy w dniu przyprowadzenia dziecka 

do szkoły przekazać numer wychowawcy klasy.  

12. Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą i rodzicami jest dziennik 

elektroniczny lub telefon 71 798 68 46. 

13. Rodzice/opiekunowie, w sytuacjach wymagających pilnego kontaktu z 

dyrektorem lub administracją szkoły, proszeni są o kontakt telefoniczny lub 

mailowy: post@sp23wroc.pl, w celu ustalenia dalszego postępowania. 

14. Opiekunowie odprowadzający dzieci klas 1-3 do szkoły żegnają się z 

podopiecznymi przed wejściem do szkoły. 

15. W celu odbioru ucznia należy: 

- za pomocą domofonu zamontowanego przy drzwiach wejściowych 

porozumieć się z wychowawcą świetlicy pełniącym dyżur. Na dzieci 

oczekujemy przed wejściem do szkoły. (budynek przy ulicy Pawiej) 

- zgłosić się do pracowników obsługi pełniących dyżur na portierni. Na dzieci 

oczekujemy przed wejściem do szkoły. (budynek przy ulicy Przystankowej) 

- zgłosić się do pracowników obsługi, która przygotuje uczniów do wyjścia. Na 

dzieci oczekujemy przed wejściem do sali. (sala przy ul. Jasienicy) 

16.  Na terenie placówki obowiązuje zakaz przebywania rodziców i osób trzecich. 

(Wejście do szkoły w celu spotkania z dyrektorem, wicedyrektorem, 

nauczycielami oraz specjalistami będzie możliwe po umówieniu się 

telefonicznym lub mailowym- w sytuacjach wyjątkowych i tego wymagających). 

17.  Rodzic/opiekun prawny przebywający na terenie placówki ma obowiązek 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. zachować dystans, zakrywać 

usta i nos oraz zdezynfekować ręce po wejściu do szkoły). 



18. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, 

wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane. 

19. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są 

niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział. Rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do regularnego dezynfekowania przedmiotów, 

przynoszonych przez uczniów.  

 

NAUCZYCIELE 

20. Wskazane jest, żeby w kontakcie z uczniami i innymi osobami osłaniali twarz. 

21. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela złego samopoczucia ucznia,  

musi on zostać odizolowany od pozostałych uczniów w pomieszczeniu do tego 

przeznaczonym tzw. Izolatorium. Uczeń przebywa tam do czasu odebrania 

przez rodzica. W tym czasie opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka a w 

przypadku jej nieobecności, inna osoba dorosła. Osoby, przebywające w 

izolatorium, bezwzględnie osłaniają twarz, zakładają rękawiczki oraz utrzymują 

odległość min. 2,5 metrów od chorego dziecka. 

22. Należy dopilnować, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z podwórka szkolnego 

23. Regularnie należy przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce 

wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Należy zwrócić uwagę na 

odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania. 

24. Zajęcia w-f oraz inne o charakterze sportowym odbywają się głównie na 

dworze, nie wolno prowadzić zajęć o charakterze kontaktowym. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

25. Ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii powinny korzystać tylko dzieci, 

których rodzice nie mogą im zapewnić opieki. 

26. Świetlica w czasie pandemii jest czynna od godziny 7:00 do 15:30. 

Jeżeli rodzic nie jest w stanie zapewnić opieki po godzinie 15:30 jest 

zobowiązany złożyć pisemny wniosek u Dyrektora szkoły z uzasadnieniem. W 

takich wyjątkowych sytuacjach opieka świetlicowa może wydłużyć się 

maksymalnie do godziny 17.15. 

27. Po lekcjach zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w stałych 

pomieszczeniach oraz stałych grupach. 

 



PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

28. Starają się unikać kontaktu z uczniami i nauczycielami, chyba, że wynika to 

z przydzielonego zadania. 

29. Podczas kontaktu z uczniami obowiązkowe jest zasłanianie twarzy maseczką 

lub przyłbicą oraz zachowanie minimalnego dystansu 1,5 metra. 

30. Pracownicy administracji, pracują według ustalonego harmonogramu w trybie 

mieszanym.  

31. Pracownicy obsługi pracują w rękawiczkach. 

32. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, 

myciem, itd. 

33. Dezynfekują toalety– co najmniej 4 razy dziennie oraz po każdym dniu pracy 

szkoły. 

34. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych. 

35. Wietrzą korytarze szkolne– w godzinach 7-16, w miarę możliwości nie 

zamykają okien. 

36. Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują: ciągi komunikacyjne, 

poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i 

oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, 

drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy 

kranach, sprzęt wykorzystywany na sali gimnastycznej. 

37. Kierownik gospodarczy monitoruje dezynfekcję pomieszczeń według 

harmonogramu. 

Opierając się na nowych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych przeorganizowaliśmy pracę w 

naszej placówce, aby zadbać jak najlepiej o bezpieczeństwo naszych uczniów i nauczycieli. W związku 

z tym podjęliśmy decyzje o tymczasowym przeniesieniu klas (zarówno na zajęcia lekcyjne, jak i 

świetlicowe) do naszych innych lokalizacji, dzięki czemu będziemy w stanie zmniejszyć liczbę dzieci w 

jednym budynku. 

W budynku przy ulicy Pawiej będą przebywać uczniowie klas: 1a,1b,1c,1d,2b,2c,2d, w sali przy ulicy 

Jasienicy klasa 2a, w budynku przy ulicy Przystankowej 3a i 3b. Świetlica w każdej z tych lokalizacji 

będzie działać w godzinach 7.00-15.30. W wyjątkowych sytuacjach po złożeniu wniosku maksymalnie 

do 17.15, co będzie się wiązało z przeprowadzeniem dzieci (przez wychowawcę) do budynku przy 

ulicy Pawiej. 

Wszystkie te działania podejmujemy w trosce o Państwa dzieci, wraz ze zmieniającą się sytuacją 

epidemiologiczną w naszym kraju oraz decyzjami ministerialnymi. 


