
INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Szanowni Państwo, 

Od 01 września br. rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na obowiązujący nadal w 

naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego, Dyrektor Szkoły określił szczegółowe zasady bezpieczeństwa 

dla uczniów, ich opiekunów i pracowników placówki, które zostaną ogłoszone w formie procedur na stronie 

internetowej Szkoły sp2.wroc.pl 

 

• Do szkoły można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

górnych dróg oddechowych tj. katar, kaszel, gorączka (powyżej 38°C).  Dziecko z objawami chorobowymi 

lub gorączką nie zostanie przyjęte do placówki. Do szkoły nie można posłać także dziecka, którego 

domownik odbywa kwarantannę. 

• Rodzice mają obowiązek natychmiastowego poinformowania szkoły jeżeli domownicy są objęci 

kwarantanną. 

• Każdemu dziecku, rodzic musi zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa (maseczka, chusta itd.) w drodze do 

i z placówki oraz do użytkowania w trakcie przerw między lekcyjnych ilości dostosowanej do czasu trwania 

zajęć w danym dniu. 

WAŻNE!!! W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci w trakcie zajęć. Jednak podczas 

przemieszczania się ucznia pomiędzy klasami, do toalety, stołówki, sekretariatu szkoły, zaleca się  (!!!) 

zakładać ochronę ust i nosa , w postaci maseczki, przyłbicy, lub chusty. 

• Jeżeli rodzic/opiekun dziecka odprowadza lub odbiera je ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony 

osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki). 

• Wejście na teren placówki odbywa się w następujący sposób: 

- klasy 1-3 do szkoły wchodzą wejściem głównym, także tym wejściem wchodzą do szkoły uczniowie 

korzystający ze świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 8.00; 

- uczniowie klas 4 -8 wchodzą wejściami bocznymi, - klasy mające szafki ubraniowe na korytarzu przy 

stołówce szkolnej wejściem od stołówki, klasy mające szafki na korytarzu przy gabinetach biologiczno-

geograficznym (sala 4 ) i fizyko-chemicznym ( sala 5 ) wejściem bocznym od strony bloku sportowego;  

- wejścia boczne będą otwarte od godziny 7.40; 

- do czasu otrzymania szafek  ubraniowych uczniowie klas IV wchodzą do szkoły także wejściem głównym; 

- przed wejściem do szkoły należy starannie wytrzeć buty; 

- od 2 września 2020 roku wszyscy uczniowie mają obowiązek zakładania obuwia zmiennego po wejściu do 

szkoły; 

- WEJŚCIAMI BOCZNYMI DO SZKOŁY WCHODZĄ TYLKO UCZNIOWIE!!! 

- uczniowie klas IV – VIII opuszczają szkołę tymi samymi wejściami , którymi weszli do niej.  

• Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” przy wejściu do placówki. Jest to przedsionek wejścia głównego. 

Poza tą strefą, na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby 

upoważnione przez Dyrektora. 

• Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z placówki: 

- uczniowie klas IV - VIII przychodzą nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć ( wymóg ten nie 

dotyczy uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej); 

- uczniowie klas IV – VIII po wejściu do szkoły powinni przebrać  się przy swojej szafce, a następnie udać do 

sali w której mają według planu lekcji zajęcia; 

- Dyrektor Szkoły może ustalić grafik wejść na teren placówki dla poszczególnych klas/grup świetlicowych 

- uczniowie klas I – III przebierają się na korytarzu szkolnym obok portierni, a następnie po powieszeniu 

odzieży wierzchniej  na wyznaczonych dla każdej klasy wieszakach, udają się do świetlicy szkolnej,  skąd 

odbierze ich wychowawca klasy i zaprowadzi do sali lekcyjnej; 

- rodzic lub opiekun może wejść tylko do przedsionka przy wejściu (1 opiekun z dzieckiem/dziećmi) 

- po wejściu do budynku zarówno osoba dorosła jak i dziecko muszą zdezynfekować dłonie umieszczonym 

tam środkiem dezynfekującym, 

- w przedsionku nie może przebywać  jednocześnie więcej niż 6 dzieci z  rodzicem lub opiekunem dziecka;  



- po poinformowanie dyżurującego przy wejściu na korytarz  pracownika szkoły przez rodzica ( opiekuna ) 

dziecka, że nie jest ono chore i sprawdzeniu czy posiada środek ochrony ust i nosa , w postaci maseczki, 

przyłbicy, lub chusty, rodzic może pożegnać się z dzieckiem i wyjść ze szkoły,  a uczeń przebiera się i udaje 

do świetlicy szkolnej; 

- jeżeli rodzic/opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę, uczeń klas I – III po zakończeniu zajęć może 

samodzielnie udać się do domu,  jeżeli dziecko nie ma zgody na samodzielne udanie się do domu, odbiera je 

z placówki rodzic lub wyznaczony opiekun; 

- dzieci z klas I – III, odbierane przez rodziców  zaraz po lekcjach, są sprowadzane przez wychowawcę klasy 

lub nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję pod portiernię szkoły, gdzie pod nadzorem specjalnie 

wyznaczonego wychowawcy świetlicy, przebierają się i są wydawane rodzicom ( opiekunom) oczekującym 

w przedsionku przy wejściu głównym;  

- dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych mogą być odbierane przez rodziców (opiekunów )                

w godzinach 11.40 – 15.10 tylko podczas trwania lekcji; 

- rodzice (opiekunowie) będzie wpuszczany  do szkoły z przedsionka pojedynczo do każdej sali świetlicowej, 

w celu odbioru dziecka; 

- rodzice(opiekunowie) odbierający dziecko ze szkoły/ świetlicy mają obowiązek stosowania zasad 

bezpieczeństwa i noszenia osłony ust i nosa. 

• Dzieci, których rodzice wykupią abonament na obiady, będą miały zapewnione posiłki, przygotowywane       

z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

• Dzieci klas 1-3 przebywają tylko w wyznaczonych salach, wychodząc na przerwę w godzinach wyznaczonych 

przez nauczyciela, aby nie stykać się z uczniami klas starszych. Pozostali uczniowie w trakcie przerw 

międzylekcyjnych przemieszczają się po korytarzu tylko w celu przejścia do właściwej sali, gdzie będą 

odbywały się kolejne zajęcia. W trakcie przebywania na korytarzu uczniowie, w trosce o zdrowie swoje      

i innych powinni zakrywać usta i nos!!! 

• Dziecko u którego, w trakcie pobytu dziennego w placówce, wystąpiły objawy chorobowe (silny katar, 

kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem, zanik węchu i smaku, niepokojące zmiany skórne itd.) zostaje 

natychmiast odizolowane od innych dzieci. Dziecko pod opieką pracownika placówki oczekuje na odbiór 

rodzica lub opiekuna. 

• Do sekretariatu szkoły lub gabinetu pedagoga rodzice będą wpuszczani z przedsionka szkoły pojedynczo, 

chyba że właściwi pracownicy szkoły ( Dyrektor, wicedyrektor, sekretarz szkoły, pedagog, psycholog lub 

kierownik gospodarczy) zdecydują inaczej. 

• Główną formą kontaktu pomiędzy rodzicem (opiekunem) dziecka, a nauczycielem powinien być do czasu 

wygaśnięcia pandemii dziennik elektroniczny, ewentualnie rozmowa telefoniczna.  

• Spotkania rodzica z nauczycielem mogą odbywać się na terenie szkoły, tylko po wcześniejszym umówieniu 

się, telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego. Rodzic oczekuje w przedsionku szkoły,                 

a nauczyciel przychodzi po niego i udają się do miejsca gdzie ma być przeprowadzona rozmowa ( np. sala 

lekcyjna lub pokój nauczycielski). 

Rodzicu !!! Pamiętaj!!! 

Codziennie sprawdzaj informacje od Dyrektora Szkoły i/lub Nauczycieli wysyłane przez dziennik elektroniczny lub 

umieszczane na stronie internetowej szkoły sp2.wroc.pl  !!! 

Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny:  

- niepodawaniu ręki na powitanie,  

- unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,  

- myciu rąk,  

- zasłanianiu ust i nosa podczas kichania czy kaszlu, 

- prawidłowego noszenia maseczki, 

- niedzielenia się przyborami szkolnymi lub przedmiotami osobistymi między sobą, 

- nie dzieleniu się jedzeniem lub napojami z innymi uczniami!!! 

RODZICU!!!  Ty również powinieneś je stosować. Dzieci uczą się przez obserwację zachowań dorosłych!!! 

 

 



Wytłumacz dziecku, że nie może przynosić do szkoły swoich zabawek lub przedmiotów z domu! 

Niezwłocznie zgłoś dyrekcji placówki, że któryś z domowników mógł mieć kontakt z osobą zarażoną COVID-19,     

a u dziecka wystąpiły objawy chorobowe lub rodzina została objęta kwarantanną. 

 

PLAN ROZMIESZCZENIA WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 2 WE WROCŁAWIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ulica  Komuny  Paryskiej 

BUDYNEK  SZKOŁY 

Wejście Główne 

Tędy wchodzą do 

szkoły uczniowie 

klas 1 – 3 oraz 

korzystający z 

klas starszych ze 

świetlicy 

Tędy 

wchodzą 

do szkoły 

uczniowie 

mający 

szafki na 

korytarzu 

przy 

stołówce. 

SALA  GIMNASTYCZNA 

 

Tędy 

wchodzą do 

szkoły 

uczniowie 

mający 

szafki na 

korytarzu 

przy salach 

4  i 5 


