
Informacje dla rodziców 
Aby stacjonarne zajęcia w szkołach były dla wszystkich bezpieczne, musimy 
przestrzegać nowych zasad. Muszą o nich pamiętać uczniowie, ale także rodzice 
i nauczyciele. Przepisy opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przygotują dyrektorów na ewentualne sytuacje pojawienia się koronawirusa 
wśród uczniów czy pracowników placówki. Rodzice, których pociechy nie 
skończyły ośmiu lat mogą ponownie korzystać z dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym 
Chcemy, żeby szkoły były bezpieczne i pozostały zamknięte dla koronawirusa. Aby 
było to możliwe, przygotowaliśmy kilka najważniejszych zasad bezpieczeństwa dla 
uczniów, które są dostępne tutaj. Rodzicu – dla Ciebie również mamy kilka 
wskazówek! 
 

• Dziecko źle się czuje? Powinno zostać w domu 
Zauważyłeś u swojego dziecka niepokojące objawy? Dziecko skarży się na złe 
samopoczucie? W takiej sytuacji nie posyłaj go do szkoły. Poinformuj również 
placówkę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną. 

• Przestrzegaj zasad ustalonych przez szkołę 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, szkoła może wprowadzić 
wewnętrzne zasady – np. zmiana godzin przerw lub przychodzenia do szkoły 
poszczególnych grup. Stosuj się ze swoim dzieckiem do nowych reguł. Dzięki temu 
chronicie siebie i innych. 

• Tylko niezbędne rzeczy w plecaku 
Zadbaj o to, żeby Twoje dziecko zabrało do szkoły wszystko co jest mu niezbędne – 
tak, aby nie musiało pożyczać książki lub długopisu od kolegów.  Ważne jednak, żeby 
ograniczyć w plecaku dodatkowe, niepotrzebne przedmioty. 

• Rozmawiajcie o nowych zasadach 
Nowa organizacja roku szkolnego może być nie do końca zrozumiała szczególnie dla 
młodszych uczniów. Dlatego rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat nowych zasad 
bezpieczeństwa, które obowiązują w czasie lekcji, ale także po nich. Wytłumacz mu, 
że dzięki ich przestrzeganiu szybciej powrócimy do normalności. 

• Rozważcie spacer i spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
Jeżeli szkoła jest niedaleko Waszego domu, zrezygnuj z komunikacji miejskiej. Razem 
z dzieckiem zróbcie sobie spacer w drodze do szkoły. W miarę możliwości spędzajcie 
też wolny czas na świeżym powietrzu. 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-uczniow


Zachorowanie w szkole – co dalej? 
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zalecenia, które przygotowują 
dyrektorów na wypadek sytuacji, gdy w szkole pojawi się ktoś z objawami choroby 
zakaźnej. 

W takiej sytuacji dyrektor lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym 
wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować rodziców. Rodzice, 
którzy otrzymali taką informację, muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka 
potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza. 

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem poinformujcie o tym 
najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępujcie według jej 
dalszych zaleceń. W przypadku pozytywnego wyniku testu, zostanie wszczęte 
dochodzenie epidemiczne. Podczas niego zostanie ustalony krąg osób potencjalnie 
narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora 
sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a 
inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą 
być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć 
się, przebywać w szkole. Osoby te jednak muszą monitorować stan swojego zdrowia, 
np. mierząc temperaturę. 

 

Zawieszenie zajęć lub stacjonarnej działalności 
szkoły 
Każda szkoła jest inna, dlatego o ostatecznym sposobie postępowania zadecyduje 
dyrektor, który wybierze najlepsze rozwiązanie dla swojej placówki. 

Dyrektor może tymczasowo zawiesić zajęcia lub przejść na nauczanie zdalne. Aby to 
zrobić, musi jednak uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym można prowadzić kształcenie na odległość. 
Możliwe jest również wprowadzenie wariantu mieszanego. Takie rozwiązanie pozwala 
na realizację zajęć naprzemiennie np. tydzień stacjonarnie, tydzień zdalnie. Dyrektor 
w porozumieniu z organem prowadzącym może również zaproponować inne 
rozwiązanie. 

Co ważne, dyrektor nie musi zamykać całej szkoły. Wszystko zależy od skali 
zagrożenia epidemicznego. Może zawiesić zajęcia jedynie dla danej grupy: grupy 
wychowawczej, oddziału czy klasy. 

 

 

 



Zamknięta szkoła lub przedszkole? Wraca 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
W sytuacji kiedy szkoła, przedszkole lub żłobek zostaną zamknięte lub nie będą mogły 
zapewnić opieki dzieciom, rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego. 

Tak jak do tej pory, z zasiłku będą mogli skorzystać rodzice dzieci w wieku do 8 lat 
oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie 
konieczności ten okres może zostać wydłużony. 

 

ProteGO Safe, czyli aplikacja która chroni  
Codziennie korzystamy z wielu aplikacji w swoich telefonach. Dzięki nim mamy dostęp 
do profili w mediach społecznościowych, robimy zakupy online, albo zamawiamy 
jedzenie do domu. Aplikacja w telefonie może również pomóc nam w walce z 
koronawirusem. Jak to możliwe? 

Aplikacja ProteGO Safe poinformuje nas o możliwym kontakcie z koronawirusem. Gdy 
użytkownik, z którym miałeś kontakt zachoruje, otrzymasz powiadomienie. Dzięki 
aplikacji możesz też przeprowadzić test oceny ryzyka czy prowadzić swój dziennik 
zdrowia, czyli zapisywać informacje o tym, jak się czujesz. 

Bez obaw, aplikacja jest bezpieczna - nie przekazuje nikomu Twoich danych. 

Ważne, aby z aplikacji korzystało możliwie najwięcej osób. Dlatego zainstaluj i zachęć 
znajomych do pobrania i korzystania z aplikacji. 

 


