
Główne zasady pracy Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu w roku 

szkolnym 2020/2021                                                                                                          

z uwzględnieniem zaleceń MEN i GIS 

 

W szkole obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS o konieczności dbania 

o higienę i bezpieczeństwo dzieci i pracowników. W szczególności te o uczęszczaniu do 

szkoły tylko zdrowych dzieci, myciu rąk, dezynfekcji, zasad noszenia maseczek… – patrz: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-

roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii 

1. Każda klasa uczy się w sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji. W każdej sali znajduje 

się dozownik z płynem dezynfekcyjnym. 

2. Przerwy uczniowie spędzają w salach lekcyjnych, strefach wyznaczonych przy salach, 

na podwórku szkolnym  od strony ul. Kamieńskiego i z tyłu szkoły. 

3. Na przerwę, uczniowie mający zajęcia w „starej” części szkoły wychodzą:                   

- z sal lekcyjnych o numerach parzystych – równo z pierwszym dzwonkiem 

kończącym lekcję i wracają na kolejną lekcję równo z pierwszym dzwonkiem 

kończącym przerwę,                                                                                                          

- z sal lekcyjnych o numerach nieparzystych – równo z drugim dzwonkiem 

kończącym lekcję i wracają na kolejną lekcję równo z drugim dzwonkiem kończącym 

przerwę. 

4. Uczniowie klas 4, 5 i 6 przerwy między lekcjami do godziny 12.00 spędzają na 

podwórku szkoły od strony ul. Kamieńskiego, a przerwy przypadające po godzinie 

12.00 z tyłu szkoły.                                                                                                                 

Klasy 7 i 8 odwrotnie.                                                                                                           

Ogłoszenie informujące o możliwości wyjścia na zewnątrz (w zależności od 

warunków pogodowych) będzie wywieszane  w starej części szkoły :                                                                 

a)  przy portierni (parter),                                                                                                              

b) przy pokoju nauczycielskim (1 piętro)                                                                                    

c) naprzeciwko schodów (2 piętro)                                                                                

Brak wywieszonej kartki oznacza, że nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz podczas 

przerwy. 

5. Przerwy w oddziałach przedszkolnych i w klasach 1- 3 oraz wyjścia na zewnątrz 

regulują wychowawcy, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

6. Na zajęcia lekcyjne w „starej” części szkoły, uczniowie mający zajęcia:                    - - 

- w salach o numerach parzystym kończą przerwę równo z pierwszym dzwonkiem,                                                                                                          

- w salach o numerach nieparzystych, kończą przerwę równo z drugim dzwonkiem. 

7. Uczniowie oddziałów przedszkolny i klas 1 – 3 uczą się w swoich salach, z wyjątkiem 

pojedynczych zajęć (wychowanie fizyczne, informatyka).                                                       

8. Każdy uczeń posiada swoją szafkę ubraniową.                                                          

9. Dzieci uczące się w nowej części szkoły korzystają z toalet na „swoim” piętrze. 

10. W starej części szkoły, uczniowie korzystają z toalet znajdujących się na  piętrze, na 

którym przebywają (na którym mają zajęcia).                                                                                                        

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii


 

11. Obiady, uczniowie spożywają w wyznaczonych godzinach (zgodnie z grafikiem). 

12. W godzinach od 7.45 do 8.00 do budynku szkoły uczniowie wchodzą następującym 

wejściem:                                                                                                                         -

a)  wejściem bocznym do nowego skrzydła od strony ul. Kamieńskiego - dzieci            z 

oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klasy 1, 2 i 3, którzy w danym dniu 

rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00 w salach 201, 202, 301 lub 302.                               b)  

wejściem do nowego skrzydła z tylu szkoły, obok placu zabaw – dzieci z klasy 1,2, i 3, 

które rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00 w salach  103, 104, 106,  203, 204, 205, 206, 

303, 304, 305 lub 306.      

13. Dzieci uczące się w nowej części szkoły korzystają z toalet na „swoim” piętrze. 

14. W starej części szkoły, uczniowie korzystają z toalet znajdujących się na  piętrze, na 

którym przebywają (na którym mają zajęcia).                                                                                                        

Wymienione dwa wejścia do nowej części szkoły, będą otwarte od godz. 7.40  i 

zamykane o godz. 8.00. 

Uczniowie pozostałych klas oraz dzieci, uczniowie rozpoczynający zajęcia po godzinie 

8.00, wychodzą do szkoły wejściem głównym.                                                  

PROSIMY, ABY UCZNIOWIE ZWŁASZCZA KLAS 4 – 8 W 

PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH SZKOŁY, KORZYSTALI Z MASECZEK 

OCHRONNYCH. 

15. Rodzice nie wchodzą do szkoły! Wyjątkiem są rodzice uczniów klas pierwszych (jeden 

rodzic dziecka), którzy przez pierwszy miesiąc (wrzesień) mogą przyprowadzać 

dziecko pod salę lekcyjną. 

16.  Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego oraz 

ucznia z klasy 1 – 3, a także korzystającego ze świetlicy szkolnej, może osobiście 

odebrać dziecko, z zachowaniem  wcześniej wymienionych zasad  (dezynfekcja rąk 

przy wejściu, założona maseczka ochronna, zachowanie dystansu).  

Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka, nie może oczekiwać w szkole na 

zakończenie zajęć dziecka. Jeśli odbiera ucznia po zajęciach lekcyjnych, to wchodzi na 

teren szkoły po dzwonku na przerwę.                                                                                            

17. Sprawy szkolne (sekretariat) załatwiane są przede wszystkim zdalnie, kontakty            z 

nauczycielami odbywają się drogą mailową. Sprawy wymagające osobistego 

stawiennictwa interesanta obligują do zachowania zasad bezpieczeństwa jw. 

18. Osoby trzecie (dostawcy, serwis…) mogą przebywać na terenie Szkoły tylko za zgodą 

dyrektora szkoły, oraz kierownika gospodarczego, z zachowaniem wszelkich procedur 

bezpieczeństwa.                                                                                                                 

19. Osoby załatwiające sprawy w sekretariacie szkoły i inne, o których mowa w pkt.12, 

wpuszczone są do szkoły poza przerwą między lekcjami, po uprzednim wpisaniu się 

do zeszytu wizyt będącym na portierni oraz okazaniu dokumentu tożsamości, w celu 

stwierdzenia zgodności wpisanego nazwiska z nazwiskiem osoby wchodzącej.  

20. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu.                                                                                           

Miejsca przebierania się uczniów klas 4 – 8 wg grafiku, który przedstawią uczniom 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

21. Biblioteka działa w zmienionym trybie. 



22. Zebrania (konsultacje) z rodzicami będą odbywały się również przede on-line,             z 

użyciem narzędzi komputerowych (wyjątkowe spotkania na początku roku dla 

rodziców uczniów klas 1 – 8, z uwzględnieniem ustalonych zasad bezpieczeństwa.                      

Zebrania z rodzicami będą odbywały się wg nowego harmonogramu (3 dni po  3 tury) 

Powyższe punkty to najważniejsze zasady. Szczegółowe procedury zostaną umieszczone na 

stronie internetowej Szkoły w pierwszym tygodniu września. Zasady (i procedury) będą 

sprawdzane, konsultowane, oceniane i w miarę potrzeb modyfikowane. O każdej takiej 

zmianie będziemy informowali. 

Dyrekcja szkoły 

 


