
 

 
 
 
22 grudnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia 
COVID 19: działalność szkół w nowym roku zgodnie z nowymi przepisami  
Zgodnie z nowymi przepisami Ministra Zdrowia działającego na podstawie zaleceń Głównego 
Epidemiologa, środki stosowane w celu przeciwdziałania Covid-19 w szkołach i na uczelniach 
zostaną w nowym roku nieco złagodzone. Między innymi pojawi się możliwość wznowienia 
nauczania stacjonarnego we wszystkich szkołach wyższego szczebla, w tym w szkołach działających 
w ramach systemu punktowego opartego na jednostkach. Na uczelniach dopuszczalne będzie 
przebywanie na tym samym obszarze grup studentów liczących do 50 osób, przy czym utrzymany 
zostanie zakaz mieszania grup. Przepisy te mają pozostać w mocy do dnia 28 lutego 2021 r., ale w 
razie potrzeby mogą ulec zmianie. 
 
Najważniejsze zmiany:  
Przedszkola: Na tym samym obszarze może przebywać do 20 pracowników i mogą oni przemieszczać 
się między grupami. Jeśli w pomieszczeniach nie jest możliwe zapewnienie 2-metrowego dystansu 
fizycznego między poszczególnymi osobami, pracownicy muszą nosić maseczki. 
 
Szkoły podstawowe (szkoły obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia): Na tym samym obszarze 
może przebywać do 20 pracowników i mogą oni przemieszczać się między grupami. Jeśli w 
pomieszczeniach nie jest możliwe zapewnienie 2-metrowego dystansu fizycznego między 
poszczególnymi osobami, pracownicy muszą nosić maseczki. W częściach wspólnych, w tym na 
stołówkach, przestrzeganie limitu osób nie będzie konieczne, pod warunkiem stosowania maseczek 
przez personel. Zasady te będą również obowiązywać w przypadku pozaszkolnych ośrodków 
aktywności, zorganizowanych imprez sportowych, zajęć młodzieżowych i zajęć rekreacyjnych, a także 
w przypadku działalności ośrodków społecznych.  
 
Szkoły ponadpodstawowe (wiek 17–20 lat): Na tym samym obszarze może przebywać do 30 
uczniów i pracowników. Uczniowie mogą przemieszczać się między grupami. Jeśli w pomieszczeniach 
nie jest możliwe zapewnienie 2-metrowego dystansu fizycznego między poszczególnymi osobami, 
uczniowie i pracownicy muszą nosić maseczki. Te same zasady obowiązują w przypadku szkół 
ludowych, ośrodków młodzieżowych i szkół ponadpodstawowych.  
 
Uczelnie wyższe: Na tym samym obszarze może przebywać do 50 studentów i pracowników. 
Utrzymany zostanie zakaz mieszania grup studentów, choć pracownicy mogą się między nimi 
przemieszczać. Jeśli w pomieszczeniach nie jest możliwe zapewnienie 2-metrowego dystansu 
fizycznego między poszczególnymi osobami, studenci i pracownicy muszą nosić maseczki.  
 
Nauczanie muzyki: Dozwolone są lekcje muzyki dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, 
przy stosowaniu tych samych zasad, które dotyczą szkół na poszczególnych poziomach. W przypadku 
starszych uczniów do lekcji muzyki będą miały zastosowanie te same ograniczenia, co w przypadku 
szkół ponadpodstawowych. 
 
W swoim memorandum do Ministra Zdrowia Główny Epidemiolog zaznaczył, że dotarliśmy do etapu, 
w którym pandemia została względnie opanowana; niemniej jednak, zmiany w ciągu ostatnich kilku 



dni sugerują, że może się ona nasilać. W związku z tym sytuacja może być nieco inna na początku 
nowego semestru w styczniu, co może wiązać się ze zmianą przepisów. Chociaż przepisy zostały 
opracowane na okres od 1 stycznia do 28 lutego, należy pamiętać, że w razie potrzeby konieczne 
może być wcześniejsze wprowadzenie zmian. 
 


