
Nowe wytyczne MEiN, MZ i GIS  
dla szkół podstawowych – tryb pełny stacjonarny 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w 
określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 
dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

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 (dotyczy rodziców i osób z zewnatrz) 

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne od zajęć. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizacja zajęć  
 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. 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). 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej. Rodzice nie wchodzą na teren placówki szkoły (jedynie w 
wyjątkowych sytuacjach) 

Wyjątek stanowią uczniowie klas 0 oraz 1 oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w tym w szczególności dzieci z niepełnosprawnościami. (patrz punkt 5) 

4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy 
umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. 
Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 
wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas 0 i 1 mogą wchodzić do budynku szkoły lub 
na teren szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi  

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. Zaleca się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy(co najmniej 1 termometr dla szkoły) i 
zobowiązuje się do dezynfekowania go po użyciu w danej grupie. W przypadku 
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest 
dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do 
bezdotykowego pomiaru temperatury. 

8. 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). 

9. Szkoła zapewnia 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.  

10. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele obowiązują 
następujące zasady: 
− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m. 

− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela 

− ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów, 

11. Zaleca się by uczniowie spędzali przerwy w salach lekcyjnych oraz by nie odwiedzali się w salach 
lekcyjnych. W przypadku wyjścia na korytarz lub do toalety uczniowie powinni poruszać się w 
maseczkach. 

12. 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.  

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

14. Szkoła w miarę potrzeb zapewnia nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych 
lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach będą 
czyszczone lub dezynfekowane. 

16. 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 mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i 
podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

17. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z 
użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali 
gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub 
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego 
użyciu przez daną klasę.  

18. Zapewnia się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie zajęć i podczas przerwy. 

19. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca 



się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły. 

21. 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.  

22. Dzieci korzystają z szatni na zasadach określonych przez placówkę szkoły. Klasa 0-3 
szatnie w klasach, klasa 4,5,6 7a- duża szatnia, 7b-8 mała szatnia. 

23. Uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły.  

24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Zaleca się w 
pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. 
Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac 
porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.  

25. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Szkoła zapewnia 
organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z 
zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni 
dotykowych oraz dokładne wietrzenie pomieszczeń. 

26. Biblioteka szkolna - okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach.  

 
 


