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Wytyczne MEiN, MZ i GIS   

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

(aktualizacja 20.05.2021 r.)  

Organizacja zajęć w szkole   
  

Ogólne zasady:   

Dystans   minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.  

Dezynfekcja   przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.  

Higiena   częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust.  

Maseczka   w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu pomiędzy grupami.  

Wietrzenie  
 przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 

wolne od zajęć.  
  

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły małej i 

dużej, z regionu aktualnie bardzo zagrożonego epidemicznie i z takiego, gdzie nie 

odnotowuje się już nowych zakażeń. Szkoły różnią się bardzo zasobami kadrowymi i 

związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych 

oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze 

społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję 

psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który z 

jednej strony zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych w sposób 

dostosowany do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem 

podejmowanych działań wychowawczych i programów profilaktycznych oraz innych 

lokalnych uwarunkowań.  

   

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość  
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o bezpieczeństwo epidemiczne musi być rozsądnie godzona z dbałością  o zdrowie 

psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.  

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy 

najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość 

zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań, których zastosowanie 

będzie gwarancją bezpieczeństwa epidemicznego i troską o zdrowie psychiczne uczniów.  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.  

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 

prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).  

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w 

izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych 

szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły 

(rekomendowane maseczki chirurgiczne).  

4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji 

rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci 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).  

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki 

chirurgiczne).  

7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych.   

8. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania 

środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły.   
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9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

10. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla 

szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych 

termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.   

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu).  

12. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, 

sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas powinny być wyznaczone z zachowaniem 

przestrzeni umożliwiającej dystans społeczny.  

13. W miarę możliwości, należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) 

dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:  

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,  

 korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),  

 korzystanie ze stołówki szkolnej,  zajęcia na boisku.  

14. W miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a 

do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć 

stacjonarnych w innych klasach.   

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:  

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,  

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,  

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela,  

 w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów,  

 w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych 

lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.  

16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 


