
Główne zasady pracy Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu w roku 

szkolnym 2021/2022                                                                                                          

z uwzględnieniem zaleceń MEN i GIS 

i specyfiką placówki 
 

W szkole obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEiN, MZ 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: 

 

“… W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej 

i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami 

kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, 

profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów 

ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję 

psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który 

zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji          

i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach 

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań. 

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość         

o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością  

o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. 

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej 

znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania 

optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską 

o zdrowie psychiczne uczniów…”. (WYTYCZNE MEiN, MZ i GiS)  

 

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 miedzy lekcjami do godziny 12.00 spędzają na 

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

12.00 z tyłu szkoły. Klasy 7 i 8 odwrotnie.                                                                                                                 



5. 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. 

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

regulują wychowawcy, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

7. Uczniowie oddziału przedszkolnego 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).                                                                                                        

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

12. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą następującym wejściem:                                                                                                                                        

- dzieci z oddziału przedszkolnego, w godz. 7.30 – 8.00 wejściem bocznym do  

   nowego skrzydła od strony ul. Kamieńskiego, 

- uczniowie klas 1 – 8 wejście głównym. 

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).                                                                                                        

15. PRACOWNICY SZKOŁY ORAZ UCZNIOWIE, W PRZESTRZENIACH  

      WSPÓLNYCH SZKOŁY KORZYSTAJĄ Z MASECZEK OCHRONNYCH. 

      W przypadku powtarzającego się niestosowania do powyższego zapisu: 

       a)  w przypadku pracownika – zostaną przeprowadzone czynności administracyjne, 

       b) w przypadku ucznia – wpis do „Uwag” w dzienniku, 

Brak stosowania maseczki przez osoby trzecie,  spowoduje brak zgody na wejście na teren 

placówki.            

16. OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN SZKOŁY DEZYNFEKUJĄ RĘCE LUB 

ZAKLADAJĄ RĘKAWICZKI OCHRONNE. 

      Z obowiązku  dezynfekcji rąk, noszenia maseczki ochronnej zwolnione są osoby  

      posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie.     

17. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Wyjątkiem są rodzice pierwszaków (jeden rodzic 

dziecka), którzy do dnia 17 września 2021 r. mogą przyprowadzać dziecko pod salę 

lekcyjną. Wyjątek stanowi 1 września, gdy dziecko będzie wyrażało taką potrzebę, 

to rodzic dziecka będącego w klasie wyższej niż pierwsza, będzie mógł wprowadzić 

dziecko pod salę lekcyjną. 

18. Na łącznikach nowego skrzydła, dyżur pełnić będą nauczyciele, którzy w razie 

potrzeby udzielą uczniowi informacji i pomocy w dojściu do właściwej sali. 

19. Rodzic dziecka z oddziału przedszkolnego odbiera dziecko „wejściem” bocznym, od 

ul. Kamieńskiego. 



20. Uczniowie klas 1 – 3, po zakończonych zajęciach dydaktycznych sprowadzani są do 

rodziców na podwórze szkolne od ul. Kamieńskiego. Uczniowie korzystający ze 

świetlicy odprowadzani są przez nauczyciela do wyznaczonej sali. 

21. Dzieci klas 1 – 3 korzystające ze świetlicy, odbierane są osobiście przez 

rodzica/opiekuna prawnego lub przez upoważnioną osobę, z zachowaniem  wcześniej 

wymienionych zasad ( dezynfekcja rąk przy wejściu, założona maseczka ochronna       

i zachowanie dystansu).  

Rodzice odbierający swoje dziecko nie mogą przesiadywać w szkole lub czekać 

wewnątrz niej. 

22. 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. 

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

dyrektora szkoły oraz kierownika gospodarczego, z zachowaniem wszelkich procedur 

bezpieczeństwa.                                                                                                                 

24. Osoby załatwiające sprawy w sekretariacie szkoły i inne, o których mowa w pkt.22, 

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.  

25. 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. 

26. Zebrania (konsultacje) z rodzicami będą odbywały się zgodnie z harmonogramem 

spotkań umieszczonym na stronie internetowej szkoły. W przypadku jakichkolwiek 

zmian, rodzice zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani. 

 

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 

 


