
Bezpieczny powrót do szkół

Konferencja MEN i MRPiPS

26 sierpnia 2020 r.



spot



Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



Przywrócenie

dodatkowego zasiłku opiekuńczego
(80% wynagrodzenia)

od 1 do 20 września br.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kiedy przysługuje?

• zamknięcie z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły 
lub klubu dziecięcego lub placówki pobytu dziennego, do których 
uczęszczały dzieci lub dorosłe osoby niepełnosprawne

• brak możliwości zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, 
przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę 
lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu 
czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku 
z koronawirusem. 



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

• rodzice dzieci w wieku do lat 8 

• rodzice dzieci z niepełnosprawnościami (dzieci do 16. roku życia 
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dzieci do 18. roku życia, które mają 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności)

• rodzice dzieci do 24. roku, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego

• rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych



Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku pozostają bez zmian

• złożenie oświadczenia u pracodawcy 
(wzór oświadczenia na stronie ZUS)

• złożenie oświadczenia w ZUS 
(osoby prowadzące działalność pozarolniczą)

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego 
na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku 
kalendarzowym.
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Podejrzenie wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Konsultacja lekarska

Rozpoznanie
medyczne

Osoba wraca do szkoły 
po ustąpieniu objawów

infekcji innej niż wirusem 
SARS-CoV-2

Wynik (-) Wynik (+)

Dyrektor szkoły składa 
wniosek o wydanie opinii 
w sprawie zmiany trybu 

nauczania 
PPIS



Przeprowadzenie 
dochodzenia 

epidemiologicznego

Wydanie opinii w sprawie 
zmiany trybu nauczania 

PPIS

Kwarantanna 
(osoby pozostają 

w domu)

Nadzór epidemiologiczny 
(nauka stacjonarna 

w szkole)
Wariant B lub C

Wynik (+)



Przykładowe 
pytania i odpowiedzi



Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Główne objawy:
 kaszel,
 gorączka 38°C,
 bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 utrata węchu lub smaku o nagłym początku,
 wysypka.

Pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia 
i skorzystaj z teleporady lekarza pediatry.



W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą 
musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla 
nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. 
Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego 
w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie 
przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły 
konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

Co z uczniami w klasie, gdy jeden z nich zostanie zakażony??
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Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, 
bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy 
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych.

Kiedy rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły??



Powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu 
do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 
po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz 
unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien mieć własne 
przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien 
zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Co uczeń powinien wiedzieć przed pójściem do szkoły??
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