
BEZPIECZEŃSTWO
ZDROWOTNE UCZNIÓW

Olsztyn, 28 lutego 2020 r.



PORZĄDEK SPOTKANIA

1. Wystąpienie Pana Wojciecha Cybulskiego Warmińsko-
Mazurskiego Wicekuratora Oświaty.

2. Zasady postępowania w związku z ryzykiem zawleczenia 
na obszar Polski koronawirusa – wystąpienie Pani Joanny 
Równiak st. asystenta Oddziału Epidemiologii WSSE
w Olsztynie.

3. Przepisy regulujące zadania dyrektorów związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa i profilaktyką.

4. Bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i wychowanków.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I 
SPORTU

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

niepublicznych szkołach i placówkach

§ 2. 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.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 
31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach

Dyrektor szkoły lub placówki:

 zapewnia ciepłą i zimną bieżąca wodę oraz środki higieny
osobistej.

 zawiesza zajęcia na czas oznaczony, za zgodą organu
prowadzącego i po zawiadomieniu organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia,
które mogą zagrozić zdrowiu uczniów - § 18 ust. 2 pkt 3, ust. 3.

 zapewnia przeszkolenie nauczycieli i pracowników w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

14)utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w szkołach i placówkach,
21)upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o 
bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 
zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Art. 3.
1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym 
organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące 
statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

3. System oświaty mogą wspierać także jednostki 
organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki 
innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Art. 5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 

postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem 

godności osobistej ucznia.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Art. 57.

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór 
nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i 
administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w 
szczególności:
2)przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Art. 68 ust. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne

działania prozdrowotne,

6)wykonuje zadania związane z zapewnieniem

bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć

organizowanych przez szkołę lub placówkę,

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną,

lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną

opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Art. 69. ust. 8:

Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i

wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady

pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji

zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie

zdrowia uczniów.

Art. 83. ust. 1a:

W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska

nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia

zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów,

z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

Powyższe zapisy weszły w życie 1 stycznia 2020 r.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Art. 98.

1. Statut szkoły zawiera w szczególności:

4)cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich 
wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 
zasad promocji i ochrony zdrowia;

7)zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela 
bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z 
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i 
potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Art. 6. [Obowiązki nauczyciela] 

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę;



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Art. 7. [Dyrektor szkoły]

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.



Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej 
porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych 
zasad higieny, 

wywiesić w widocznym miejscu w szkole instrukcję dotyczącą 
mycia rąk 

zaapelować do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych 
dzieci do przedszkola lub szkoły; 

Zwrócić uwagę, aby do szkoły lub przedszkola nie przychodzili 
chorzy nauczyciele i inni pracownicy; 

poinformować ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą 
chorą, nie ma powodu do obaw;



 odwołać lub nie organizować wycieczek do krajów, w których 
wykryto ogniska koronawirusa;

 poinformować rodzica, którego dziecko wróciło z terenów 
występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby 
bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-
epidemiologiczną, 

 powiadomić rodzica dziecka do 8. roku życia, że w przypadku 
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły 
należy mu się zasiłek opiekuńczy 

 sprawdzać na bieżąco komunikaty publikowane na stronach 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 



W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 

Szkoły powinny stosować się do wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. 

Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada

za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane

działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne

z obowiązującymi procedurami.



Uwaga 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 
zamieszczony jest komunikat dotyczący zaleceń GIS i 
Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych 
przeciwko koronawirusowi
https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-
powracajacych-z-polnocnych-wloch

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch


W przypadku dodatkowych wątpliwości 

prosimy o kontakt z infolinią 

Ministerstwa Zdrowia 

Tel. 800 190 590 

(czynna całodobowo)





Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 z dnia 11.06.2019 r.

Weszła w życie 12 września 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. (zapisy 
dotyczące pielęgniarki w szkole)

Ustawa nie dotyczy słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół 
II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych 
realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.



Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 z dnia 11.06.2019 r.

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami określa m.in:

 zagadnienia niezbędne do zapewnienia kompleksowej i 
systematycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, 

 podmioty sprawujące tę opiekę,

 podmioty zapewniające warunki organizacyjne do realizacji opieki 
zdrowotnej w szkole,  

 zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy tymi 
podmiotami, z uwzględnieniem zgody rodziców uczniów albo 
samych uczniów po osiągnięciu pełnoletności.



Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 z dnia 11.06.2019 r.

Zgodnie z ustawą, opieka zdrowotna nad 
uczniami realizowana w szkole obejmuje:

 profilaktyczną opiekę zdrowotną, sprawowaną 
przez pielęgniarkę środowiska nauczania i 
wychowania, zwaną dalej „pielęgniarką 
szkolną” albo higienistkę szkolną, oraz

 opiekę stomatologiczną realizowaną przez 
lekarza dentystę.



Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 z dnia 11.06.2019 r.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarskie)

Organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole. 

Jeśli w szkole nie ma gabinetu profilaktyki zdrowotnej, pielęgniarka 
szkolna udziela świadczeń w miejscu wynikającym z umowy z NFZ, tzn. 
w poradni POZ – sytuacja taka dotyczy zazwyczaj małych szkół w 
miejscowościach gdzie poradnia POZ jest w niewielkiej odległości od 
szkoły. Pielęgniarka szkolna realizuje wówczas na terenie szkoły 
niektóre czynności, np. edukację zdrowotną, fluoryzację, natomiast 
badania przesiewowe – w gabinecie POZ.



Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 z dnia 11.06.2019 r.

Podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad 
uczniami są:

1) dyrektor szkoły;

2) organ prowadzący szkołę.

Zadania dyrektora szkoły:

Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki 
zdrowotnej nad uczniami współpracuje z:

 podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami;

 rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych 
lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania.



Integrująca rola pielęgniarki szkolnej

 Głównym założeniem nowych przepisów jest określenie 
koordynującej roli pielęgniarki szkolnej oraz wskazanie obszarów 
współpracy wszystkich podmiotów i osób zaangażowanych w 
sprawowanie opieki nad uczniem (pielęgniarka /higienistka szkolna, 
lekarz dentysta, lekarz POZ) oraz odpowiedzialnych za stworzenie 
warunków organizacyjnych realizacji tej opieki w szkole (dyrektor 
szkoły, organ prowadzący szkołę), a także rodziców, nauczycieli i 
innych pracowników szkoły (pedagog szkolny). 

 Współpraca ta polega na wymianie informacji i podejmowaniu 
wspólnych działań, ze szczególnym uwzględnieniem promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 Pielęgniarka szkolna współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami 
szkoły ale nie jest pracownikiem szkoły.



Program 
wychowawczo-profilaktyczny

Od roku szkolnego 2019/2020 weszło w życie nowe brzmienie przepisu art. 26 
ustawy Prawo oświatowe

Art. 26. Szkoły oraz placówki realizują program wychowawczo-profilaktyczny

obejmujący:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,

nauczycieli i rodziców.



Program 
wychowawczo-profilaktyczny

Od obecnego roku szkolnego 2019/2020 szkoła została zobligowana
do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na
podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących
w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym
czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji
psychoaktywnych.



DANE OSOBOWE

Orientacyjny wykaz danych osobowych, które można wymieniać do 

celów koordynacji środków ustalania kontaktów zakaźnych 

znajduje się w załączniku do poniższego zalecenia:

Zalecenie Komisji (UE) 2017/1140 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie 
danych osobowych, które można wymieniać za pośrednictwem systemu 
wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS) ustanowionego decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE do celów koordynacji 
środków ustalania kontaktów zakaźnych w odniesieniu do poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia  (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 164, str. 65).



Edukacja dla bezpieczeństwa

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określa, w 
drodze rozporządzenia, sposób realizacji edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach, z 
uwzględnieniem możliwości organizowania obozów specjalistycznych w okresie ferii 
letnich i zimowych.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 
sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1131 z późn. zm.).



Zasady postępowania w razie stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

określa w szczególności rozdział 8 Ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).


