
 

 
Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 23  

im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego we Wrocławiu  
od dnia 1.09.2021 r. 

 
Zarządzenie nr 380 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23  we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2021 r. na podstawie:  

-  art. 30b i 30c ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

- Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych –tryb pełny stacjonarny. 

- Zarządzenia Nr 5973/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji pracy przedszkoli, szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wrocław od 1 września 2021 roku.  

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394), z późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2112). 

 

 

Zasady ogólne 

• Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 

dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej.  

• Każda osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana mieć zakryte usta i nos oraz 

korzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się przy wejściu do placówki. 

• Uczniowie klas 1-3 w budynku szkoły przy ul. Pawiej, są zobowiązani zakrywać usta i nos w 

przestrzeni wspólnej (korytarz, toalety, szatnia…,) do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. 

• Uczniowie klas 4-8 w budynku szkoły przy ul . Przystankowej, są zobowiązani zakrywać usta i nos 

w przestrzeni wspólnej do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. 

• Wszyscy pracownicy szkoły (w tym nauczyciele) przebywający w budynku szkoły są zobowiązani 

zakrywać usta i nos w całej przestrzeni wspólnej. 

• Każda osoba z zewnątrz ma obowiązek zakrywać usta i nos w całej przestrzeni szkolnej. 

• Każdy uczeń jest zobowiązany posiadać maseczkę zapasową przechowywaną higienicznie w 

szafce szkolnej. 

• Opiekunowie odprowadzający dzieci klas 1-3 do szkoły żegnają się z podopiecznymi przed 

wejściem do szkoły: 

- 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. 



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

- Wejście na teren placówki w celu spotkania z dyrektorem, wicedyrektorem, nauczycielami oraz 

specjalistami będzie możliwe po umówieniu się telefonicznym lub mailowym (w sytuacjach 

wyjątkowych i tego wymagających). 

- Rodzic/prawny opiekun przebywający na terenie placówki (sytuacje wyjątkowe) ma obowiązek 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli (m.in. zachować dystans, zakrywać usta i nosa oraz zdezynfekować ręce po wejściu do 

szkoły). 

• W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum, tym samym do szatni szkolnej uczniowie wchodzą sami, bez rodzica/opiekuna. 

• W przypadku konieczności komunikacji z opiekunami ucznia należy skorzystać z szybkiej 

komunikacji. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) uczeń zostanie odizolowany w 

wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 

powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własnym środkiem 

transportu). 

• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

• Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub 

dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. 

• Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli taką posiada. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

• W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

• Sale lekcyjne będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

• Nauczyciele w klasach I-III zorganizują przerwy w zajęciach lekcyjnych dla swoich uczniów, o 

długości i częstotliwości dostosowanych  do ich  potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, także  w czasie przerw. 

• Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

• Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

• Przed wejściem do szatni, pracowni komputerowej, biblioteki, sali gimnastycznej, świetlicy… 

każda osoba jest zobowiązana skorzystać z płynu dezynfekcyjnego. 

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, jak i również w innych salach 

dydaktycznych. Sale będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed otwarciem świetlicy oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

• Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

• Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w szkole z uwzględnieniem odpowiednich zasad 

dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych. 



• Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, (nadal obowiązują) zostały ujęte w 

„Regulaminie biblioteki szkolnej SP23…” i umieszczone na stronie internetowej szkoły w 

zakładce – dokumentacja , a także w zakładce –Biblioteka. 

• Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa 

Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia –zostały ujęte w odrębnym dokumencie i umieszczone 

na stronie szkoły - dokumentacja - Pielęgniarka - funkcjonowanie w czasie pandemii. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

• Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

• Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek: 

dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, miały zakryte usta i nos oraz nie 

przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

• Nauczyciele będę przypominać uczniom, aby regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety. 

• Kierownik Gospodarczy będzie nadzorował wykonanie codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

• Przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji.  

• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

Gastronomia 
 

• Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych: jadalnia i inne 

pomieszczenia, zapewniając prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 

czasie epidemii. Funkcjonuje zmianowe wydawanie posiłków. Przy zmianowym wydawaniu 

posiłków , stosuje się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

• W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 

przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia 

posiłku. 

• Od dostawców cateringu wymagane są pojemniki i sztućce jednorazowe.  

• Posiłki dostarczane przez firmę cateringową będą wydawane na dotychczasowych warunkach. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 
 

• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

• W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, 

https://sp23wroc.pl/dokumenty/20_21/pielegniarka.pdf


będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury 

podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę 

możliwości praca zdalna).  

• W szkole wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

1.  Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) oraz zostaną podjęte działania zgodnie z zaleceniami wydanymi przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

• Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

instrukcje 

a) mycia rąk  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

b) dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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