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Szanowna Pani,
odpowiadając na wniosek z 20 sierpnia 2021 r. (data rejestracji w urzędzie 24 sierpnia 

2021 r.), złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej1, przekazuję poniższe 
informacje.

Problematyka dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 
oświatowych traktowana jest priorytetowo przez Ministra Edukacji i Nauki. Wszelkie decyzje 
w sprawie bezpiecznego funkcjonowania szkół były i są nadal podejmowane z 
uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i zawsze w porozumieniu z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia - dla dobra uczniów i nauczycieli.

Analizie poddawane były także rozwiązania występujące w innych państwach 
europejskich.

Ministerstwo Zdrowia na bieżąco analizuje materiały i publikacje opracowywane 
w zakresie transmisji wirusa przez dzieci, tworzone przez organizacje międzynarodowe, w 
tym Światową Organizację Zdrowia, ECDC2 oraz CDC3. Transmisji wirusa u dzieci w 
placówkach oświatowych poświęcony został dokument ECDC pn.: „COVID-19 in children 
and the role of school settings in COVID-19 transmission” 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-
transmission Informacje na temat badań dotyczących zachorowań na Covid-19 u dzieci 
oraz roli szkół w szerzeniu się zakażeń zostały zawarte również w dokumencie 
opublikowanym 14 września 2020 r. przez WHO pn.: „Considerations for school-related 
public health measures in the context of COVID-19 Annex to Considerations in adjusting 
public health and social measures in the context of COVID-19” 
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-
measures-in-the-context-of-covid-19

W celu zapewnienia właściwej organizacji szkół i placówek przed rozpoczęciem roku 
szkolnego 2020/2021 odbyły się spotkania Kuratorów Oświaty oraz przedstawicieli organów 
inspekcji sanitarnej z dyrektorami szkół i placówek, gdzie wyjaśniano ewentualne 
wątpliwości, w tym zasady komunikacji szkoły z właściwymi organami. Ponadto 
przygotowano materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi 
wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i schematami postępowania.

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
2176 ze zm.)
2 European Centre for Disease Prevention and Control
3 Centre for Disease Prevention and Control
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Minister Edukacji Narodowej4 przedstawił Wytyczne dla publicznych i 
niepublicznych szkół i placówek, które miały zastosowanie do organizacji pracy szkoły, 
placówki i bursy w systemie stacjonarnym. Dodatkowo przygotowano Zalecenia dla 
dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej. 

Na ich podstawie dyrektor szkoły opracowywał wewnętrzny regulamin lub procedury 
funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz 
zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. 

Z uwagi na dynamiczny charakter epidemii wytyczne MEiN, MZ GIS były 
każdorazowo aktualizowane do sytuacji epidemicznej oraz opracowywane nowe 
uwzględniające organizację szkoły np. konsultacje z nauczycielami, półkolonie czy 
przeprowadzanie egzaminów. 
Opracowano m.in.:

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna 
(obowiązywały od 25 maja 2020 r.);

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole 
(obowiązywały od 25 maja 2020 r.);

 Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (obowiązywały od 18 maja 2020 r.);

 Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów (z 15 maja 2020 r.);

 Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej (obowiązywały od 18 maja 
2020 r.);

 Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla 
dzieci i młodzieży ;

 Wytyczne – organizacja opieki w bursach i internatach (obowiązujące od 29 maja 
2020 r.); 

 Wytyczne do zajęć praktycznych w branżowej szkole I stopnia i technikum – 
wytyczne dla szkół (obowiązujące podczas ferii letnich 2020 r.);

 Wytyczne dla szkół i placówek od 1 września 2020 r. (obowiązywały od 1 września 
2020 r.);

 dodatkowe Zalecenia dla szkół w strefie żółtej i czerwonej (obowiązywały od 
12 października 2020 r.);

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach 
podstawowych(obowiązywały od 3 stycznia 2021 r.);

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (z od 18 stycznia 2021 
r. i dwukrotnie zaktualizowane),

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z 17 
maja 2021 r. i aktualizowane);

4 Od 20 października 2020 r. Minister Edukacji i Nauki.



 Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i 
młodzieży w 2021 r. (obowiązujące od 21 maja 2021 r.). 

Jednocześnie, Główny Inspektor Sanitarny przygotował we współpracy z MEiN i MZ 
zalecenia przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (aktualizowane – obecnie V wersja).

Zawierały one ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w 
szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i 
powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników 
szkoły.

Wytyczne pomogły dyrektorom w przygotowaniu wewnętrznych regulaminów lub 
procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii dostosowanych do specyfiki danej 
placówki oświatowej.

Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, Minister 
Edukacji Narodowej 12 sierpnia 2020 r. podpisał 5 rozporządzeń, w tym o bezpieczeństwie i 
higienie w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które pozwalały na 
wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia.

Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół i placówek otrzymali uprawnienia 
pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole szczególnie, jeśli sytuacja 
epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. 
Powyższe rozwiązania miały na celu adekwatną i punktową reakcję szkół na zaistniałe ryzyko 
zakażenia. Dodatkowo, Minister Edukacji i Nauki pozostawił sobie możliwość ograniczenia 
czasowego funkcjonowania szkół w sytuacjach strategicznych, wymagających 
horyzontalnego podejścia do zagrożenia.

Równocześnie członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki uczestniczyli 
w posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas których 
przedstawiana była bieżąca sytuacja w edukacji, omawiane scenariusze działań i – na 
podstawie analizy otrzymanych informacji z wielu resortów – podejmowane kolejne decyzje. 

Dodatkowo, w celu umożliwienia konsultacji ze ekspertami, 22 października 2020 r. 
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał Radę Konsultacyjną do spraw 
Bezpieczeństwa w Edukacji. W jej skład weszli przedstawiciele MEN, kuratorzy oświaty, 
dyrektorzy szkół, reprezentanci Głównego Inspektoratu Sanitarnego, specjaliści chorób 
zakaźnych i przedstawiciele rodziców. Do głównych zadań Rady należy podejmowanie 
działań i oceny sytuacji bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego w jednostkach systemu 
edukacji oraz inicjowanie zmian w tym zakresie. 

Z poważaniem
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