
dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne GIS, MZ i MEN



Q&A
Jak postępować w sytuacji, gdy uczeń krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego 
wrócił z wypoczynku z kraju podwyższonego ryzyka?

Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania. 
Nie należy ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje 
na chorobę, a kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego. 

Musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. 
Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie nie mogą przychodzić do szkoły. 

Czy dziecko z rodziny, w której członek/członkowie są objęci kwarantanną, 
musi pozostawać w domu?

?

?





Możliwe warianty funkcjonowania szkół

Wariant 
decyzyjny A B C

Wariant 
kształcenia TRADYCYJNY MIESZANY

(hybrydowy) ZDALNY

Wytyczne

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

Na podstawie 
opinii Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej

Na podstawie 
opinii Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej



Możliwe opcje funkcjonowania szkoły (Wariant B i C)

MIESZANY (hybrydowy)

 dla uczniów pozostających na kwarantannie

 dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii 

lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem

 dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym 

nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 zajęcia w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy 

I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne)

ZDALNY

 Zawieszenie wszystkich 

zajęć stacjonarnych 

– przejście na nauczanie 

zdalne dla wszystkich 

uczniów



Kryteria wydawania opinii przez inspektora 
sanitarnego do innej organizacji pracy szkół

 Zakażenie SARS-CoV-2 w szkole lub placówce

 Lokalna sytuacja epidemiologiczna

 Kwarantanna któregoś z uczniów lub pracowników

 Opinia lekarza (choroby przewlekłe)

 Orzeczenie – indywidualne nauczanie



Możliwe dodatkowe zalecenia dla dyrektorów szkół 
i placówek w strefie żółtej i czerwonej

ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki

obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych 
lub zasłanianie nosa i ust (korytarze, szatnia)

jedna klasa na jedną salę



ustalenie grupy dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 

pomiar temperatury ciała pracownikom przy wejściu do placówki

zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych

zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu

Możliwe dodatkowe zalecenia dla dyrektorów szkół 
i placówek w strefie żółtej i czerwonej



w przypadku podejrzenia 
zarażenia SARS-CoV-2

Schemat 
postępowania 

Szkoła Dom

Odizoluj dziecko

Poinformuj rodziców

Rodzic

Lekarz

Decyzja o powrocie 
do szkoły lub zakażeniu

Państwowa 
Inspekcja Sanitarna



Państwowa Inspekcja Sanitarna

prowadzi dochodzenie 
epidemiologiczne

ustala krąg 
osób narażonych

osoby z bliskiego 
kontaktu kwarantanna

inne osoby z kontaktu nadzór 
epidemiologiczny



Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kwarantanna

10. lub 11. dzień możliwość pobrania wymazu 
w punkcie drive thru

14. dzień automatyczne zakończenie



Państwowa Inspekcja Sanitarna

ocenia lokalną sytuację 
epidemiologiczną 

na danym obszarze

ustala wystąpienie przypadków 
zakażenia SARS-CoV-2 wśród 

uczniów lub pracowników szkoły

wydaje opinię dotyczącą zakresu 
zawieszenia zajęć stacjonarnych


