
Nowe wytyczne sanitarne dla szkół obowiązujące od 1 września 2021 r. 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym 

opracowali i opublikowali aktualne wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

obowiązujące w pełnym trybie stacjonarnym od 1 września 2021 r. 

 

Wśród ogólnych zasad dotyczących szkół i placówek znajdują się: 

1) szczepienie, 

2) dezynfekcja, 

3) dystans, 

4) higiena, 

5) maseczka, 

6) wietrzenie. 

 

Szczepienie, nowo dodany punkt, rekomenduje się dla pracowników placówek oświatowych oraz 

uczniów należących do określonych grup wiekowych, jednak podkreśla się, że powinna to być 

świadoma decyzja w zakresie ochrony przed COVID-19. 

 

Ogólne wytyczne zakładają elastyczność i możliwość dostosowania szczegółowych rozwiązań do 

specyfiki każdej placówki, z uwzględnieniem jej rozmiaru, możliwości kadrowych czy położenia w 

kontekście regionalnego zróżnicowania sytuacji epidemicznej i związanego z tym poziomu 

samodzielności w realizacji zadań, w szczególności z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Działania profilaktyczne, wspierające i wychowawcze dotyczące zdrowia psychicznego uczniów 

stanowią jeden z priorytetów dla placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Podkreślono 

również, że dbałość o zdrowie psychiczne powinna być godzona z troską o zdrowie fizyczne w 

rozsądny sposób, co oznacza, że należy szukać optymalnych rozwiązań, aby jedno nie ucierpiało 

kosztem drugiego. W tym względzie pozostawiono autonomię dyrektorom szkół jako osobom, które 

najlepiej znają zarządzane przez siebie jednostki, ich sytuację, a także lokalne uwarunkowania. 

 

W samych wytycznych nowością jest obowiązek umieszczenia przy głównym wejściu do szkoły 

numeru telefonu inspekcji sanitarnej w sprawie koronawirusa (+48 22 25 00 115) obok numerów 

alarmowych 112 i 999. 

 

Innym ważnym zadaniem jest umożliwienie uczniom realnego korzystania z opieki stomatologicznej 

w szkolnych gabinetach dentystycznych. Dotyczy to również zapewnienia możliwości obecności 

rodzica, gdy jest taka konieczność. Ministerstwo Zdrowia opracowało również osobne wytyczne 

dotyczące udzielania świadczeń stomatologicznych w warunkach pandemii COVID-19. 

 

Dyrektor jest zobowiązany do opracowania i upowszechnienia obowiązujących w szkole procedur 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wytycznymi oraz z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły. 

Dodatkowo do jego zadań należy wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności związanych z 

uczęszczaniem do szkoły uczniów z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami lub 

opiekunami. W tym zakresie należy uwzględnić utrzymanie dystansu podczas zajęć lub obowiązek 

zasłaniania nosa i ust maseczką w miejscach, gdzie nie ma możliwości utrzymania dystansu w 

miejscach wspólnie użytkowanych (np. na korytarzu, w szatni). 



 

W razie wystąpienia u pracownika objawów infekcji dróg oddechowych należy natychmiast odsunąć 

go od wykonywanej pracy, skierować do domu i poinformować o konieczności pozostania w nim i 

skontaktowania się z lekarzem. Warto w takiej sytuacji ustalić, w jakich miejscach na terenie szkoły 

przebywał pracownik i poddać te miejsca sprzątaniu i dezynfekcji. Jeżeli pracownik ma potwierdzone 

zakażenie koronawirusem i miał w szkole kontakt z innymi osobami, dyrektor powinien skontaktować 

się w tej sprawie telefonicznie z sanepidem i bezwzględnie kierować się instrukcjami inspektora 

sanitarnego, m.in. ustalić listę osób, które przebywały w tym samym czasie w części lub częściach 

szkoły i postępować zgodnie z wytycznymi GIS dotyczącymi osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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