
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i 
niepublicznych szkół i placówek  
od 1 września 2020 r. 

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła): 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Wykorzystanie wejść do szkoły: A001 – goście i rodzice, A002 – uczniowie 
szkoły, C003 – przedszkolaki i rodzice, C005 – osoby korzystające z Sali 
gimnastycznej. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
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: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala A09) lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą 
temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę 
ciała 38°C oraz wyższą. 

 

 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. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 
należy czyścić lub dezynfekować. 



 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, 
jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

 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 zabawek innym, natomiast 
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 


