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Procedury postępowania Polsko-Brytyjskiej Dwujęzycznej Szkoły 

Podstawowej we Wrocławiu w czasie epidemii koronawirusa 

 

Każdy uczeń szkoły podstawowej jest zobligowany do uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych, za 

wyjątkiem:  

a) uczniów pozostających na kwarantannie, 

b) uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną 

nad nim, 

c) uczniów mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni                        

psychologiczno-pedagogicznej i posiadających opinię lekarza o przeciwskazaniach do 

bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych. 

 

Dzień szkolny 

 Uczniowie mogą wejść na teren szkoły nie szybciej, niż o 8:15.  

 Każdy uczeń ma założoną maseczkę, zaś dodatkową posiada w plecaku. W przypadku braku 

dwóch maseczek, uczeń czeka w izolatce ( Small Villa naprzeciw sekretariatu) na 

rodzica/opiekuna, który jest zobligowany ją dostarczyć. 

 Przed wejściem na teren szkoły uczeń musi zdezynfekować ręce. 

 Na teren szkoły będą wydzielone 3 wejścia: 

a) brama na ulicy Akacjowej (obok budki), przeznaczona dla uczniów klas: 0, 1, 2, 3, 

b) brama od strony ulicy Jaworowej, przeznaczona dla klas: 7, 8,  

c) brama od strony ulicy Akacjowej, przeznaczona dla uczniów klas: 4, 5, 6. 

 O 8:30 wszystkie bramy zostają zamknięte. Spóźniony uczeń dzwoni na interkom znajdujący 

się przy bramie na ulicy Akacjowej (obok budki). 

 Po ostatniej lekcji lub klubie ECA uczeń opuszcza budynek szkolny lub zostaje w stołówce pod 

opieką nauczyciela.  

 Po zakończeniu klubu ECA nauczyciel odprowadza ucznia pod bramę szkoły.  

 Nie ma możliwości korzystania z boiska szkolnego po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

 

Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły 

 Wycieczki klasowe do końca grudnia 2020 roku zostają odwołane. 

 Party urodzinowe do końca grudnia 2020 roku zostają odwołane.  

 „Bake-a-Cake days” do końca grudnia 2020 zostają wstrzymane. 
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 Lunch będzie spożywany w klasach, zaś drugie śniadanie w przydzielonej sali lekcyjnej bądź  

w specjalnie wydzielonym miejscu na zewnątrz. 

 Na podwórzu uczniowie mogą zdjąć maseczki, jednakże pod warunkiem zachowania 1,5 m 

dystansu. 

 W każdej klasie będzie znajdował  się płyn dezynfekcyjny i papierowe ręczniki. 

 W czasie lekcji okna pozostają otwarte. W przypadku braku takiej możliwości, otwiera się 

drzwi. 

 Stoły w klasach będą dezynfekowane po każdym posiłku. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

 Uczniowie myją ręce przed każdą lekcją. 

 Nauczyciele na terenie szkoły są zobowiązani do noszenia maseczek/przyłbic za wyjątkiem 

czasu, gdy spożywają posiłek bądź są sami w klasie.  

 

Rodzice na terenie szkoły 

 Wszyscy rodzice na terenie kampusu są zobowiązani do zakładania maseczek. 

  Zezwala się jednemu rodzicowi z klasy 0, 1, 2 na odprowadzenie dziecka do klasy                     

(8:15-8:30) i odebranie go ( 15:25-15:45). 

 Rodzice uczniów klas starszych wchodzą na teren szkoły tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.  

 

Klasy 0, 1, 2, 3 

 Uczniowie mogą nosić maseczki/przyłbice na terenie szkoły.  

 

Klasy 4, 5, 6, 7, 8 

 Uczniowie muszą nosić maseczki/przyłbice wewnątrz budynku szkolnego, za wyjątkiem 

spożywania posiłku. 

 Podczas lekcji muzyki uczniowie zakładają przyłbicę. 

 Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie mogą zdjąć maseczki/przyłbice pod 

warunkiem zachowania dystansu 1.5 m. 
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Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 

 Nauczyciel będący przy wejściu na teren szkoły obserwuje, czy uczniowie nie mają oni infekcji 

górnych dróg oddechowych lub gorączki.  

 W razie wątpliwości mierzy się uczniowi temperaturę.   

 W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) u 

ucznia na terenie szkoły, dyrektor lub wskazany pracownik izoluje ucznia, a następnie 

informuje o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka 

potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza. 

 Jeśli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg 

oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, zaburzenia smaku), Szkoła informuje o tym fakcie 

najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje według jej dalszych 

zaleceń. 

 Jeżeli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, 

którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalne narażonych. Osoby z bliskiego kontaktu 

mogą zostać skierowane na kwarantannę ( do 14 dni), a inne osoby, które nie miały 

bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi 

epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te 

jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. mierzyć temperaturę ciała.  

 

Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły 

 Wariant A  

Kształcenie stacjonarne w szkole. 

 Wariant B  

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia 

mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na poziomie 

ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką organizację nauki.  

Model kształcenia mieszanego: 

- klasa 0 i 1 jest objęta permanentnym kształceniem na terenie szkoły, 

- klasa 2 i 3 w pierwszym tygodniu uczy się stacjonarnie, podczas gdy klasa 4 i 5 kontynuuje 

naukę w trybie online, 

- po tygodniu klasa 4 i 5 wraca do szkoły, zaś klasa 2 i 3 zostaje w domu i uczy się online,  

- klasa 7 korzysta z kształcenia stacjonarnego wymiennie z klasą 8.  

Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 1 telekonferencji                    

w tygodniu poprzez platformę edukacyjną Schoology. 
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 Wariant C  

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C czyli zawieszeniu 

wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. 

Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna 

opinia państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, która zostanie 

podjęta, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki 

zachorowań lub kwarantanny grupy osób w danej placówce. 

 

Polsko-Brytyjska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu informuje, że nie bierze 

odpowiedzialności za potencjalne przypadki zachorowań albo kwarantannę nauczycieli, 

uczniów i rodziców, a także za różnice w jakości edukacji w przypadku zamknięcia szkoły lub 

absencji ucznia.  

 

 

 

 


