
 

Zasady postępowania  

w sytuacjach wystąpienia zagrożeń  

związanych z koronawirusem 
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 Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla 

dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku  

z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami 

zachorowań na koronawirusa.  

 

 Wybrane przepisy prawa dotyczące zapewnienia dzieciom  

i młodzieży bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. 

 

 Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

 

 WYBRANE ZAGADNIENIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DYREKTORZE 
 

 porozmawiaj z uczniami na temat przestrzegania 

podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia 

rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas 

kaszlu i kichania, 
 

 wywieś w widocznym miejscu w szkole instrukcję 

dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny 

osobistej, 
 

  zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych  

i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły, 
 

 zwróć uwagę, aby do szkoły lub przedszkola  

nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy, 

 Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  



 

DYREKTORZE 
 

 poinformuj ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu  

z osobą chorą, nie ma powodu do obaw, 

 

 nie organizuj wycieczek do krajów, w których wykryto 

ogniska koronawirusa, 

 

 poinformuj rodzica, którego dziecko wróciło z terenów 

występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, 

aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-

epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 

  
 

 Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  



DYREKTORZE 
 

 

 powiadom rodzica dziecka do 8. roku życia,  

że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 

przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy 
(art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999  

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub 

macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368), 
 

 sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa 

Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

 

 Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej  







 Dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zakładu 

pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, wykonuje zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę  lub placówkę  

    (art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 roku – Prawo   

      oświatowe – Dz. U. 2019 r., poz. 1148 ze zm.). 

 

 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 

Pracodawca jest obowiązany przekazywać informacje  

o zagrożeniach w zakładzie pracy, działaniach ochronnych 

i zapobiegawczych, art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1040, 

1043, 1495). 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



 Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki 

pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne  

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez szkołę lub placówkę poza 

obiektami należącymi do tych jednostek. 

 
 Dyrektor co najmniej raz w raku dokonuje kontroli tych 

warunków, a protokół przekazuje organowi prowadzącemu 
 

   

 (§ 2, § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia  

    31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych  

    i niepublicznych  szkołach i placówkach - Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69, z 2009 r. poz.   

   1130, z 2010 r. poz. 1408, z 2011 r. poz. 968 oraz z 2018 r. poz. 2140). 

 

 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



 

 Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić 

zajęcia na czas oznaczony jeżeli wystąpiły na danym 

terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

 

 O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

    (§ 18 ust. 2 pkt 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu  

     z  dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa …)  

 

 

Działania podejmowane przez dyrektora powinny być 

adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi 

procedurami  /komunikat MEN/. 
 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



 Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają 

być prowadzone zajęcia stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.  

 

 Jeżeli stan zagrożenia ujawni się podczas zajęć – 

niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się uczniów  

z zagrożonych miejsc. 
 

     

 W szkołach zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę  

oraz środki higieny osobistej, a urządzenia 

sanitarnohigieniczne utrzymywane są w czystości.  

 
     (§ 8 i §19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia  

     31  grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa …)  

 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



 W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 

przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko  

do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek 

opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy  

z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki 

nad dzieckiem.  

 Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących 

rodziców. Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie  

chorobowe. 
 

     (art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.  

     o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie  

     choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2017 r. poz. 1368). 

 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób 

zakaźnych państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub 

państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze 

decyzji: 

 

 wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych, 
 

 nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji 

lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń. 
 

     

     (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu  

     zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz.U. z 2019 r. poz. 1239). 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



 Organem właściwym w sprawach zarządzania 

kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda.  
 

 

 Do zadań wojewody w sprawach zarządzania 

kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, 

planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków 

zagrożeń na terenie województwa i wydawanie 

starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania 

kryzysowego. 
 

      

       ( art. 14 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

      - Dz.U. z  2019 r. poz. 1398). 

 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



 Szkoły, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa 

zdrowotnego, powinny stosować się do wytycznych 

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

 

 

 W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach 

postępowania, w konkretnych, indywidualnych 

przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  
 

      

 

 Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół 



Jeżeli uczeń lub pracownik szkoły przebywał w rejonie 
zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: 

i 
1) zaobserwowano u niego objawy takie jak gorączka,   
    kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to: 

 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie  powiadomić  stację 
sanitarno-epidemiologiczną 

 lub powinien  zgłosić się bezpośrednio  do oddziału 
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – gdzie określony 
zostanie  dalszy tryb postępowania medycznego. 

 

 

 

 
 

 

 Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego 



Jeżeli uczeń lub pracownik szkoły przebywał w rejonie 
zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: 

i 
2) nie zaobserwowano u niego objawów takich jak gorączka,       
    kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to: 

 przez kolejne 14 dni należy kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie 
mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę  na występowanie objawów 
grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśni,  kaszel) 

 jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej  wymienione 
objawy można zakończyć kontrolę. 

 

Jeżeli w ciągu 14 dni  zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to:  

 należy bezzwłocznie,  telefonicznie powiadomić stację sanitarno- 
epidemiologiczną 

 lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub  
oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb 
postępowania  medycznego. 

 

 

 

 
 

 

 Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego 



Jeżeli uczeń lub pracownik szkoły przebywał w rejonie 
zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: 

i 

3) miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem 
     SARS- CoV-2 to: 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie  powiadomić  stację 
sanitarno- epidemiologiczną.  

 

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą  
powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując 
wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba 
powróciła, jakie wystąpiły objawy i od kiedy). 

 

 

 

 

 
 

 

 Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego 



Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej: 

wskazówki dotyczące profilaktyki, dane teleadresowe 
placówek, w których należy szukać pomocy w przypadku 
podejrzenia zarażenia, a także liczne materiały 
informacyjne (linki do artykułów, plakaty do pobrania) 

 

Strona internetowa: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-
szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-
profilaktyki-zdrowotnej 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Materiały informacyjne 
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