Informacje w sprawie funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 25 w okresie COVID-19
I.
Od 1 września 2021 r. obowiązują:
1. Procedury ochrony dzieci i pracowników Przedszkola nr 11 i Szkoły Podstawowej nr
25 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 15 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 dnia 2 sierpnia 2021r. szkół podstawowych i
ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.

III. Ważniejsze zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 25:
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 I-III i IV-VIII mają obowiązek noszenia osłony nosa
i ust poza salą lekcyjną w budynku szkoły, a dzieciom z oddziałów przedszkolnych
rekomenduje się ich noszenie.
4. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do
minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zespół klasowy

przebywa w wyznaczonej sali lekcyjnej, zgodnie z planem lekcji przypisanym danemu
oddziałowi klasowemu.
5. Nauczyciel - wychowawca klasy decyduje o czasie i sposobie korzystania przez
uczniów z przerw (nie rzadziej niż co 45 minut). Podczas przerwy uczniowie przebywają
pod opieką nauczyciela uczącego, na obszarze wyznaczonym przez niego. Rekomenduje
się przebywanie uczniów podczas przerwy na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela
uczącego klasę.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą. Mogą przechowywać je we własnych szafkach
szkolnych po skończonych zajęciach. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów ( np. zabawek).
7. W celu realizacji zajęć dopuszcza się do użytku różnorodne pomoce dydaktyczne.
Wykorzystywany sprzęt sportowy i pomoce programowe należy czyścić i dezynfekować
po ich wykorzystaniu.
8. Dopuszcza się możliwość organizowania wyjść i wycieczek w przestrzeń pozaszkolną
w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, zgodnie w wytycznymi GIS, MEiN i MZ.
9. Uczeń może korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami i
harmonogramem pracy biblioteki.
10. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej wyłącznie pod opieką nauczyciela lub innego
pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
11. Uczniowie mogą przynosić do szkoły napoje i jedzenie we własnych pojemnikach.
12. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z harmonogramem i planem pracy,
w stałych grupach wychowawczych, pod kierunkiem nauczycieli, w wyznaczonych stałych
salach dydaktycznych. Zaleca się organizację zajęć na świeżym powietrzu, na placu zabaw,
boiskach sportowych, w parkach , na terenach zielonych.
13. Sale lekcyjne należy wietrzyć podczas zajęć szkolnych, nie rzadziej niż co godzinę, w
tym przed i po skończonych zajęciach.
14. Żywienie dzieci klas I-III podczas pobytu w szkole, odbywa się zgodnie z procedurami
i harmonogramem, tj.:
a)
Nauczyciel / wychowawca klas I - III / wychowawca świetlicy, przed posiłkiem myje z
dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła anty bakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk.
b)
Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik
techniczny dezynfekuje stoły i krzesła i miejsce wydawania posiłku.

c)
O wyznaczonej dla grupy godzinie, pracownik Zespołu lub firmy cateringowej,
wydaje uczniom porcje posiłków w jednorazowych naczyniach biodegradowalnych lub w
naczyniach wielorazowych , w miejscu wydawania posiłków ( wydawalnia).
d)
Uczniowie klas I-III spożywają obiad w stołówce szkolnej, a drugie śniadanie w sali
lekcyjnej pod opieką nauczyciela. Dzieci oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w sali
lekcyjnej pod opieką nauczyciela i pracownika obsługi uprawnionego do wydawania
posiłków. Po spożytym posiłku, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania
przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Dzieci myją
ręce i twarz w łazience i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.
e)
W stołówce szkolnej dzieci odbierają posiłek w okienku podawczym i siadają
pojedynczo do stolików. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w
celu dokonania przez nie czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji
rąk.
f) Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z
instrukcją w procedurze.
g)
Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i z nich spożywane zgodnie z zapisem w pkt d.
h)

Uczniowie klas I-III spożywają obiad w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci oraz przebywania rodziców na
terenie szkoły
1. Uczniowie klas I - III, którzy mają poranną zmianę są odbierani spod drzwi
wejściowych na dziedzińcu szkoły (wejście od szachownicy) przez nauczycieli, z
którymi mają pierwszą lekcję o godz. 7.20. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą i
wychodzą wyłącznie wejściem głównym.
IV.

2. Rodzice uczniów klas I mogą wchodzić na teren szkoły wraz z dzieckiem (w
reżimie sanitarnym) - w okresie adaptacyjnym przez dwa tygodnie września.
3. Dzieci klas I-III, które przychodzą do świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem
lekcji (na dłużej niż 10 minut) mogą być prowadzone przez rodziców (w
reżimie sanitarnym).

4. Uczniowie rozpoczynający lekcje później niż o godz. 7.30, odbierani są przez
wychowawców klas z holu przy głównym wejściu do budynku szkoły na 10 minut
przed rozpoczęciem lekcji.
5. Dzieci objęte opieką świetlicy szkolnej, po zakończonych lekcjach odprowadzane
są przez nauczycieli klas I-III do świetlicy. Uczniowie nie uczęszczający do
świetlicy pod opieką nauczycieli wychowawców udają się do szatni, a następnie są
odprowadzane do rodziców.
Uczniowie nie odebrani przez rodziców wracają z nauczycielem do świetlicy
szkolnej.
6. Odbiór dzieci ze świetlicy :
a) Rodzice uczniów klas I odbierają uczniów osobiście ze świetlicy szkolnej (po
wcześniejszym wpisaniu się do rejestru wejść na dyżurce szkolnej lub okazaniu
identyfikatora).
b) Dzieci klas II i III, samodzielnie schodzą do rodziców, jeśli posiadają pisemną
zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielne opuszczenie
pomieszczenia świetlicy szkolnej. W przeciwnym razie rodzic udaje się do
świetlicy szkolnej po dziecko, po wcześniejszym wpisaniu się do rejestru wejść
na dyżurce szkolnej lub okazaniu identyfikatora.
c) Rodzice oczekują na dziecko przed głównym wejściem szkoły.
Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci ze świetlicy mogą wchodzić do
budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).

