
Rekomendacje dyrektora ZSP nr 25 we Wrocławiu dotyczące  

funkcjonowania SP 25  w okresie COVID 19  – wytyczne do procedur 

 

I. Od 1 września 2020r. obowiązują : 

1. Procedury ochrony dzieci i pracowników  Przedszkola nr 11 i Szkoły 

Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr15 przed COVID-

19 wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2020  Dyrektora  ZSP nr 15 we 

Wrocławiu  z dnia 11.05.2020r. 

2. Procedury  zapewniające bezpieczne funkcjonowanie placówki w okresie 

stanu epidemii COVID - 19 wprowadzone Zarządzeniem nr 25/2020 

Dyrektora  ZSP nr 15 we Wrocławiu z dnia 21 maja 2020r.  

 

II. Na terenie szkoły obowiązują: 

1. Wytyczne MEN, MZ, GIS z 12 sierpnia 2020r. dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek . 

2. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV 

aktualizacja  

 

III. Ważniejsze zasady obowiązujące w placówce: 

1. Pomiar temperatury ciała będzie wykonywany wyrywkowo i w sytuacjach 

podejrzenia zakażenia. 

2. Nie wyznacza się obligatoryjnie stref zabaw dla uczniów w salach i na placach 

zabaw,  boiskach sportowych. 

3. Uczniowie uczęszczający do klas 4-8   mają obowiązek noszenia osłony nosa  

i ust  poza salą lekcyjną w budynku szkoły a dzieciom kl. 0-3 rekomenduje się ich 

noszenie. 

5. Organizacja pracy placówki dopuszcza łączenie grup lub klas dla 

prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktyczno – wychowawczego  

z uwzględnieniem rekomendacji GIS i MEN. 

6. W celu realizacji zajęć dopuszcza się do użytku różnorodne pomoce 

dydaktyczne.  

7. Dopuszcza się możliwość organizowania wyjść i wycieczek w przestrzeń 

pozaszkolną  zgodnie w wytycznymi GIS, MEN i MZ. 

8. Dopuszcza się przynoszenie przez uczniów do szkoły przedmiotów 

niezbędnych do realizacji zajęć. 

 



Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przebywania 

rodziców na terenie szkoły  

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów nie wchodzą na teren szkoły   

z wyjątkiem rodziców/prawnych opiekunów dzieci oddziałów 

przedszkolnych w szkole i klas pierwszych. 

2. Rodzice uczniów klas drugich i trzecich wchodzą na teren placówki 

jedynie w uzasadnionych przypadkach.  

3. Rodzic/opiekun wchodząc do placówki, osłania usta, nos i  dezynfekuje 

ręce. 

4. Dzieci  na lekcje odbierane są przez wychowawców klas drugich i trzecich 

od rodziców na terenie tzw. „szachownicy” (wejście do budynku klas 1-3  

od strony dziedzińca) na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. 

5. Dzieci, które korzystają ze świetlicy szkolnej wchodzą do szkoły wejściem 

głównym i  kierowane  są do świetlicy przez pracownika szkoły. 

6. Po zakończonych lekcjach nauczyciel klas I-III zaprowadza dzieci do 

świetlicy szkolnej, a pozostałe dzieci do  szatni,  a następnie odprowadza 

do rodziców, którzy czekają na dzieci na dziedzińcu szkolnym tzw. 

„szachownicy”. Uczniowie nieodebrani przez rodziców wracają  

z nauczycielem z powrotem do świetlicy. 

7. Odbiór dzieci  ze świetlicy klas I i z oddziałów przedszkolnych. 

Rodzic wchodzi głównym wejściem i zgłasza na dyżurce szkoły przyjście 

po dziecko, wskazując imię, nazwisko,  grupę lub klasę i udaje się do 

świetlicy lub oddziału przedszkolnego po dziecko. 

Dzieci klas II i III ze świetlicy, po zgłoszeniu na dyżurce,  pracownik 

szkoły przyprowadza ubrane do rodziców  przed szkołą. Rodzice oczekują 

na dziecko przed głównym wejściem szkoły. 

 

 

 

 


