
Bezpieczny powrót do szkół
– konferencja Ministra Edukacji Narodowej



Działania informacyjne
Ministerstwa Edukacji 
Narodoweji



Wytyczne MEN, MZ i GIS 
dla dyrektorów szkół



Zakładka na stronie MEN
– Bezpieczny powrót do szkoły



Q&A
aktualizowane 

pytania 
i odpowiedzi 



Spoty, plakaty i materiały informacyjne 
dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów



#BezpiecznyPowrótdoSzkoły



Komunikaty MEN, 
działania w mediach 
społecznościowych



Spotkania terenowe powiatowego 
sanepidu z dyrektorami szkół



Spotkania kuratorów oświaty 
z dyrektorami szkół



Kluczowe kryteria /przesłanki

− które bierze pod uwagę PPIS wydający 
opinie o zmianie trybu nauczania

Epidemiologiczne / Kliniczne

Organizacyjne



Wystąpienie u dziecka lub pracownika szkoły 
co najmniej jednego z poniższych objawów:

 kaszel,
 gorączka,
 duszność,
 utrata węchu o nagłym początku,
 utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku.

Jeśli dziecko lub pracownik szkoły w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów 
miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID‐19.

Epidemiologiczne / Kliniczne



 Liczba przypadków COVID‐19 w szkole

 Rodzaj szkoły (podstawowa /średnia, specjalna/ integracyjna)

 Warunki urbanizacyjne/zagęszczenie ludzi na danym terenie

 Warunki organizacyjne/ architektoniczne szkoły:
− mała szkoła/ duża szkoła (powierzchnia na osobę) 
− możliwość odizolowania części klas od pozostałych w kontekście sal i ciągów komunikacyjnych 
− liczba wejść do szkoły
− stan wentylacji – możliwość stosowania zalecanych procedur
− mieszanie się kadry pedagogicznej i pracowników obsługi szkoły
− inne istotne z punktu widzenia dyrektora/ państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Organizacyjne



Możliwe schematy postępowania
w przypadku wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2



Sytuacja 1

Jeden przypadek potwierdzonego zakażenia u ucznia szkoły

Decyzja PPIS o izolacji osoby zakażonej

Decyzja PPIS o kwarantannie osób z kontaktu

Możliwość świadczenia pracy 
podczas kwarantanny przez nauczycieli 

w miejscu odbywania kwarantanny 
(do uzgodnienia z dyrekcją)

Zdalny tryb nauczania dla osób 
w kwarantannie 

(po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS)



Kilka przypadków zakażeń w klasach na tym samym piętrze

Sytuacja 2

Decyzja PPIS o izolacji osób zakażonych

Decyzja PPIS o kwarantannie dla wszystkich klas 
z danego piętra + innych ze styczności

Możliwość świadczenia pracy 
podczas kwarantanny przez nauczycieli 

w miejscu odbywania kwarantanny
(do uzgodnienia z dyrekcją)

Decyzja o przejściu na hybrydowy tryb 
nauczania – dla kwarantannowanych 

zdalny, a dla pozostałych klas stacjonarny 
(po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS)



Sytuacja 3

Jeden przypadek potwierdzonego zakażenia u nauczyciela, 
który w danym okresie uczył w kilku klasach

Decyzja PPIS o izolacji osoby zakażonej

Decyzja PPIS o kwarantannie osób z kontaktu

Możliwość świadczenia pracy 
podczas kwarantanny przez nauczycieli 

w miejscu odbywania kwarantanny 
(do uzgodnienia z dyrekcją)

Decyzja o przejściu na hybrydowy 
bądź zdalny tryb nauczania
– w zależności od sytuacji 

(po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS)



Sytuacja 4

Zakażeni/ podejrzani o zakażenie uczniowie kilku klas 
oraz pracownicy szkoły (poruszający się po szkole, 
mający kontakt z innymi osobami w szkole)



Decyzja PPIS o kwarantannie dla osób z kontaktu

Decyzja o przejściu na zdalny tryb nauczania
(po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS)

Decyzja PPIS o izolacji osób 
zakażonych/podejrzanych o zakażenie



Sytuacja 5

Decyzja PPIS o izolacji osoby zakażonej

Decyzja PPIS o kwarantannie osób z kontaktu
(pozostałych nauczycieli)

Możliwość świadczenia pracy 
podczas kwarantanny przez nauczycieli 

w miejscu odbywania kwarantanny 
(do uzgodnienia z dyrekcją)

Decyzja o przejściu 
na zdalny tryb nauczania

(po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS)

Zakażony nauczyciel mający kontakt 
z pozostałymi nauczycielami ze szkoły



Blisko 75 tys. termometrów 
bezdotykowych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych

bezpieczny powrót do szkół  | więcej na: gov.pl/edukacja



 Dezynfekcja autobusu

 Ozonowanie autobusu

 Obowiązek zakrywania nosa 
i ust przez uczniów

 Strefa żółta i zielona 
– 100% zajętych miejsc siedzących

Wytyczne GIS i Ministerstwa Infrastruktury 
dotyczące transportu publicznego 



Działania informacyjne

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla dyrektorów szkół

• Zakładka na stronie MEN – Bezpieczny powrót do szkoły

• Q&A – aktualizowane pytania i odpowiedzi 

• Spoty, plakaty i materiały informacyjne dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów

• Komunikaty MEN, działania w mediach społecznościowych

• Spotkania terenowe powiatowego sanepidu z dyrektorami szkół

• Spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół



Bezpieczny powrót do szkół
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