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Uwzględniający

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek 

od 1 września 2021 r.

„Bezpieczni w nowym roku szkolnym pomimo koronawirusa”

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEiN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

2. Rozporządzeniu MEiN w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

3. Rozporządzenie MEiN w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 



Szczepienie przeciwko COVID-19:

1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych 
rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów jest szczepienie jako świadoma 
decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

2. Osobom w pełni zaszczepionym przeciwko COVID-19 (co najmniej dwa tygodnie po 
szczepieniu) będą przysługiwać wskazane przywileje.

Organizacja zajęć w szkole:

1. Szkoła może funkcjonować w 3 wariantach:

a) tradycyjny

b) hybrydowy (decyzja Dyrektora Szkoły na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej)

c) zdalny (decyzja Dyrektora Szkoły na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej)

2. Kryteria wydawania opinii przez inspektora sanitarnego do innej organizacji szkoły:

a) zakażenia SARS-CoV-2 w szkole,

b) lokalna sytuacja epidemiczna,

c) kwarantanna uczniów lub pracowników,

d) poziom zaszczepienia w regionie.

3. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne w szkole. Dyrektor 
Szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie 
hybrydowe lub zdalne.

4. Do szkoły może przychodzić pracownik szkoły, uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję COVID-19 albo innej choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony 
na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Zaleca się, aby uczeń, u którego 
rodzic/prawny opiekun zaobserwuje objawy koronawirusa, pozostało w domu i odbyło 
konsultacje z lekarzem, to samo dotyczy pracownika szkoły.

5. Osoba, która przechorowała COVID-19 (ozdrowieniec) oraz osoba w pełni zaszczepiona 
przeciwko COVID-19 (osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej
szczepionki), może przyjść do szkoły, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 
albo miała kontakt z inną osobą zakażoną.

6. Przywileje osoby w pełni zaszczepionej przeciwko COVID-19:

a) jest zwolniona z kwarantanny,

b) nie wlicza się do limitu osób w spotkaniach,

c) nie ma obowiązku chodzenia w maseczce w szkole, jeżeli jest zachowany dystans 1,5 m,

d) nie ma obowiązku wypełniania oświadczeń o stanie zdrowia,

e) ma pierwszeństwo zapisu na eventy organizowane przez szkołę (targi, wycieczki, 
warsztaty, pokazy, szkolenia, całonocne czuwania itp.),

f) może spędzać przerwy w budynku szkoły w przestrzeniach wspólnych.

7. W eventach ponadprogramowych, dodatkowych i nieobowiązkowych, podczas których 



przestrzeganie zasad sanitarnych jest utrudnione oraz organizator wymaga zapewnienia 
całkowitego bezpieczeństwa, udział mogą wziąć wyłącznie osoby w pełni zaszczepione oraz
osoby, które przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa (antygenowego lub PCR),
test musi być wykonany najwcześniej na 48 godzin przed danym eventem.

8. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust podczas zajęć ogólnokształcących; w przypadku 
zajęć praktycznych, przerw spędzanych w budynku szkoły poza salą lekcyjną, w której 
uczeń ma lekcje, przestrzeni wspólnych i większych zgromadzeń w szkole pracownicy 
szkoły i uczniowie muszą mieć założoną maseczkę.

9. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 
rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/prawnych 
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję COVID-19 albo innej 
choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji 
domowej. W drodze do i ze szkoły rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie 
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 
publicznej. 

11. Przy wejściu do budynku szkoły i wyjściu z budynku szkoły, przy wychodzeniu na przerwę 
należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

12. Wejście i wyjście w każdym budynku szkoły nie jest w tym samym miejscu (Woronicza – 
wejście przy sekretariacie, wyjście przy boisku; Łanowa – wejście przy sekretariacie, 
wyjście z tyłu szkoły).

13. Rodzice/prawni opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 
wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 rodzic/prawny opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
dystans od kolejnego rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystansu 
od pracowników szkoły min. 1,5 m, rodzice/prawni opiekunowie powinni przestrzegać 
obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. 
stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

14. Ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję COVID-19 albo innej 
choroby zakaźnej) i w wyznaczonych obszarach. 

15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
COVID-19, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu (Woronicza – sala promocji, Łanowa – sala Chloe) zapewniając 
min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych 
opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu), to samo dotyczy pracownika szkoły, który natychmiast samodzielnie musi 
opuścić budynek szkoły.

16. Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od 
lekarza, ale w zależności od sytuacji również od rodziców/prawnych opiekunów lub 
pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy 
uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadza on dochodzenie 
epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu 
zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

17. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg 
oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą 



powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. 
Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, 
którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien 
stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu, które nie są 
zaszczepione mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 10 dni), a inne osoby, które nie 
miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi 
epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować w szkole. Osoby te jednak powinny stale 
monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

18. Dyrektora Szkoły o zakażeniu ucznia powiadamiają rodzice/prawni opiekunowie lub 
sanepid niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania. Informację o każdym 
przypadku zachorowania otrzymuje również państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W 
takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami/prawnymi opiekunami a następnie ze szkołą, 
aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły. W przypadku 
potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, po zastosowaniu się do zaleceń 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i po decyzji dyrektora szkoły, wdrażany 
będzie tryb hybrydowy lub zdalny.

19. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie hybrydowym lub zdalnym okres ten nie 
powinien być dłuższy niż zwyczajowo 10 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a 
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres 
treści materiału z poszczególnych przedmiotów. 

20. Organizacja pracy szkoły w miarę możliwości umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w 
których odbywają się zajęcia.

21. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekowanie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

22. Przy wejściu do szkoły każdy pracownik szkoły i uczeń musi zmierzyć temperaturę przy 
użyciu stacji pomiaru temperatury.

23. Zebrania i konsultacje z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia mogą się odbywać 
stacjonarnie w szkole w reżimie sanitarnym; oprócz bezpośrednich kontaktów szybka i 
skuteczna komunikacja z dyrekcją, wychowawcą, nauczycielami będzie możliwa z 
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (librus, telefon, mail, messenger, skype).

24. Sale lekcyjne, pracownie nauki zawodu, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 
godzinę, w czasie przerwy, a także w czasie zajęć będą wietrzone.

25. Zajęcia lekcyjne przy ładnej pogodzie odbywać się będą na zewnątrz. Uczniowie w czasie 
przerw będą korzystać z boiska szkolnego. Szkoła zapewni jak najdłuższy pobyt na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły.

26. Przerwy można spędzać tylko w swojej sali lekcyjnej albo na zewnątrz przy ładnej 
pogodzie, nie można gromadzić się w przestrzeniach wspólnych (na korytarzach, kanapach 
itd.).

27. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą 
czyszczone i dezynfekowane.

28. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w plecaku, torebce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą.

29. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe. 



30. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu szkoła zapewnia 
prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla szkoły oraz 
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

31. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole prowadzącej 
kształcenie zawodowe będą czyszczone i dezynfekowane.

32. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 
to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 
udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy. 

33. Każdy pracownik szkoły, uczeń oraz rodzic/prawny opiekun musi wypełnić i podpisać 
oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi, których należy przestrzegać od 1 września w 
szkole.

Higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Przy wejściu, przy wyjściu, w toaletach (przy każdej umywalce), w każdej sali lekcyjnej, na 
pracowniach nauki zawodu są płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe, płyny do 
dezynfekcji powierzchni.

3. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/prawni opiekunowie uczniów, wchodzące do szkoły
muszą dezynfekować dłonie, mieć zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać 
obowiązujących stref przebywania.

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. Muszą to robić pracownicy szkoły, uczniowie 
szczególnie po przyjściu do szkoły i wyjściu ze szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

5. Szkoła będzie prowadzić monitoring działań, które pozwolą na utrzymywanie w czystości 
sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 
w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

6. Szkoła będzie przeprowadzać dezynfekcję w należyty sposób, przestrzegająć zaleceń 
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7. We wszystkich budynkach szkoły (przy wejściu, przy wyjściu, na korytarzach, w salach 
lekcyjnych, na pracowniach nauki zawodu, w toaletach) wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, instrukcje dezynfekcji, wszelkie informacje o koronawirusie.

8. Szkoła na bieżąco będzie dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

9. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych,
zapewnione zostaną miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.

Gastronomia

1. Spożywanie posiłków przez uczniów jest możliwe w salach lekcyjnych albo na zewnątrz 



tylko podczas przerw z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

2. W czasie pobytu na terenie szkoły podczas przerw można wychodzić do najbliższego sklepu
spożywczego z zachowaniem reżimu sanitarnego; szkoła również zapewnia automaty z 
piciem i jedzeniem, które po każdym użyciu będą dezynfekowane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Do szkoły może przychodzić pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję COVID-19 albo innej choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego 
obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Zaleca się, aby pracownik, który 
zaobserwuje objawy koronawirusa, pozostał w domu i odbył konsultacje z lekarzem.

2. Osoba, która przechorowała COVID-19 (ozdrowieniec) oraz osoba w pełni zaszczepiona 
przeciwko COVID-19 (osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej
szczepionki), może przyjść do szkoły, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 
albo miała kontakt z inną osobą zakażoną.

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 
ryzyka, zostaną zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. 
nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników 
administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

4. Zostanie wyznaczone i przygotowane (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 
objawów chorobowych.

5. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej. Aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

9. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 
które miały kontakt z zakażonym.

10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/

