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Wytyczne dotyczące organizacji nauki w czasie pandemii  

1 września poznańskie dzieci po dłuższej przerwie wrócą do przedszkoli. Sytuacja epidemiczna 

wymusiła wprowadzenie szeregu wytycznych, uwzględniających kwestie bezpieczeństwa. Miasto 

Poznań, biorąc pod uwagę opinię zespołu doradczego ds. oświaty przy Prezydencie, złożonego                          

z przedstawicieli dyrektorów poznańskich przedszkoli, rekomenduje określone rozwiązania. 

Ostateczna decyzja każdorazowo będzie zależała od dyrektora przedszkola, w porozumieniu                              

z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Miastem Poznań.  

Dyrektorzy poznańskich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym 2020/2021 będą musieli 

podejmować szybkie decyzje na podstawie aktów prawa oświatowego ustanowionych przez MEN 

(https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-szkol-nowe-akty-prawne).   

  

Organizacja pracy zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada trzy warianty 

powrotu do nauki przedszkolnej. 

Przedszkola rozpoczynają pracę w systemie stacjonarnym. Istnieją jednak inne warianty, które mogą 

się pojawić w przedszkolu, w momencie pojawienia się zarażenia na terenie przedszkola. 

  

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia   

W przedszkolu funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli 

i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor 
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przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 

zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę 

przedszkola. 

Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.  

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)  

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć                                       

i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym 

terenie,  w danym przedszkolu. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  

i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie 

można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą 

maila, telefonu.  

Wariant C – kształcenie zdalne  

Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas                           

i wprowadzeniu w całym przedszkolu kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w 

tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia 

zajęć  w przedszkolach na terenie kraju.  

  

Miasto Poznań we współpracy z dyrektorami poznańskiej oświaty przygotowało szereg rekomendacji, 

które pozwolą na organizację nauki w sposób jak najbardziej bezpieczny zarówno dla dzieci i ich 

rodziców, jak i nauczycieli, pracowników przedszkoli i ich rodzin.   

  

W oparciu o analizę sytuacji w konkretnej jednostce, we współpracy z organem prowadzącym                           

i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym każdy z dyrektorów będzie podejmował indywidualne decyzje 

co do trybu pracy placówki w wybranym wariancie.  

Niezależnie od tego, czy dyrekcja placówki podejmie decyzję o hybrydowym nauczaniu-dzieci, 

nauczycieli i pracowników przedszkoli obowiązywać będą określone normy sanitarne. Dotyczy to 

wszystkich szczebli nauczania - przedszkoli, podstawówek, liceów, techników i szkół branżowych.   

Miasto rekomenduje:  

1. Każda ze szkół i przedszkoli musi posiadać  wewnętrzne procedury oparte na wytycznych GIS.  

2. Aby nauczyciele nosili przyłbice lub maseczki; dyrektor będzie mógł zarządzić, aby podczas 

przebywania na terenie budynku takie środki ochrony mieli zapewnione także dzieci. 

3. Do szkoły/placówki może przychodzić tylko:   

• dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,   
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• dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                       

w warunkach domowych.   

4. Rodzice dzieci przedszkolnych nie powinni wchodzić z nimi do części wspólnych, np. szatni.  

5. Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola powinny stosować się do obowiązku noszenia 

maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu.  

6. Dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek.  

7. Pobyt dziecka w przedszkolu może zostać skrócony o pół godziny - pozwoli to pracownikom 

przeprowadzić konieczną dezynfekcję.  

8. Zebrania z rodzicami mogą odbywać się w ogrodzie przedszkolnym lub przyszkolnym, a także w 

formie online.   

9. Należy ograniczyć do minimum organizację wycieczek, spacerów czy wyjść, np. do kina czy teatru, 

a także organizowanie festynów i innych wydarzeń - ma to zapobiec kontaktowi dzieci z większymi 

skupiskami ludzi.  

10. Kontakty z nauczycielami przedszkoli mogą odbywać się za pomocą komunikatorów 

elektronicznych.   

11. W miarę możliwości należy realizować zajęcia dla dzieci z danej grupy w jednej Sali. 

12. Przy wejściu do przedszkola powinna być zapewniona dezynfekcja.  

13. Wszystkie dzieci, rodzice  i  pracownicy  przedszkola  zobowiązani  są  do  przestrzegania  

najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do 

placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  z toalety.   

14. Zaleca się w miarę możliwości przebywanie dzieci na świeżym powietrzu.  

 

            Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka  
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W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u dziecka na terenie przedszkola,  

dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolować dziecko w wyznaczonym wcześniej do tego 

miejscu/pomieszczeniu, a następnie poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać 

dziecko z przedszkola. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza.  

  

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, 

wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.  

  

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola  

Dyrektor  informuje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  zaistniałej  sytuacji                             

i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje 

stosowną  decyzję  o zamknięciu  placówki/  zmianie  modelu  kształcenia  lub  innych  środkach 

prewencyjnych.    

  

Dyrektor przedszkola powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego 

kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), 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 przedszkolu. Osoby te 

jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.  

  

Warto przeczytać  

  

1. Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej 

(https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpiecznypowrot-do-szkol2)  

2. Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 

2020/2021  w warunkach epidemii – dowiedz się więcej 

(https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrotdo-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-

szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii)  

3. Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i 

placówek 1 września 2020 r. – dowiedz się więcej (https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-

powrotuczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia- 

2020?fbclid=IwAR3lWj6jacw8qCI94fvmncaHWgddk_Y9QzpasRRkkbdp9wK1e3w9TOGvc0g)  
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https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020?fbclid=IwAR3lWj6jacw8qCI94fvmncaHWgddk_Y9QzpasRRkkbdp9wK1e3w9TOGvc0g
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4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – dowiedz się więcej 

(http://pssepoznan.iq.pl/p,65,higiena-dzieci)  

5. Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - zalecenia dla dyrektorów szkół – dowiedz się 

więcej (https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/jak-organizowac-ksztalcenie-w-czasie-

epidemiizalecenia-dla-dyrektorow-szkol,151406.html)  

6. Nowy  rok  szkolny  w  cieniu  pandemii  –  dowiedz  się 

więcej  (https://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nowy-rok-szkolny-w-cieniu-

pandemii,151759.html)  
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