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Warszawa, dnia 11 grudnia 2020 r.

Pan
Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szanowny Panie Prezesie,
nawiązując od wystąpienia z dnia 1 grudnia 2020 r., znak: ZPE/075/32/20 w sprawie zmiany
wytycznych dla przedszkoli i żłobków, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Należy wskazać, że aktualizacja Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
- V aktualizacja1 miała na celu dostosowanie ww. wytycznych do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii2, które weszło w życie z dniem 24 października
2020 r., uchylony został § 5 rozporządzenia wskazujący, iż osoba poddana obowiązkowej
kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odbywa ją razem z osobami wspólnie
zamieszkującymi lub gospodarującymi. Wobec powyższego, osoby wspólnie zamieszkujące
lub gospodarujące z osobą poddaną obowiązkowej kwarantannie nie podlegają już
obowiązkowej kwarantannie. Szczegółowe informacje dotyczące definicji kwarantanny, okresu
jej trwania oraz okoliczności, w których zachodzi obowiązek poddania się kwarantannie zostały
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opublikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/gis/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-kwarantannie.
Brak ww. obowiązku został utrzymany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii3. Obecnie okoliczności, w których osoby wspólnie
zamieszkujące mają obowiązek poddania się kwarantannie zostały uregulowane w § 4 ust. 6
ww. rozporządzenia, zgodnie z którym: „Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe
z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od
dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana
poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje”. Zatem obowiązek poddania się
kwarantannie dotyczy jedynie osób wspólnie zamieszkujących lub prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe z osobą u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
W zakresie łączenia grup dzieci w placówkach, należy wskazać, że w przedmiotowych
wytycznych znajduje się zalecenie, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę
możliwości

organizacyjnych,

ci

sami

opiekunowie.

Ponadto

w

miarę

możliwości

organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze
sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne
godziny zabawy na dworze). W związku z powyższym łączenie grup dzieci w placówce,
powinno stanowić sytuację wyjątkową i mieć miejsce jedynie w przypadku braku innej
możliwości zapewnienia opieki dzieciom.
Odnosząc się do kwestii wprowadzenia limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę
dzieci w placówce, uprzejmie informuję, że zgodnie z aktualnymi wytycznymi z dnia
19 listopada 2020 r.: „Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy
pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku
liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia
przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2”. Jednocześnie należy
podkreślić, iż optymalny z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego jest model
organizacji funkcjonowania placówek przedszkolnych i żłobków zakładający, że minimalna
powierzchnia na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2,
a powyżej 5 dzieci powierzchnia ta zwiększa się o co najmniej 2 m2 na każe kolejne dziecko.
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Natomiast limit metrażu wynoszący 1,5 m2 na jedno dziecko w podmiocie stanowi konieczne
minimum.
Ponadto należy podkreślić, że ww. wytyczne zostały wydane na podstawie art. 8a ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej4, zgodnie z którym
Główny Inspektor Sanitarny może wydawać m.in. osobom prawnym, osobom fizycznym
i jednostkom organizacyjnym zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie
realizacji zadań w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie
niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie
niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przedmiotowe wytyczne mają zatem
charakter wyłącznie przeciwepidemiczny. W związku z powyższym określenie zasad
pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej wykracza poza kompetencje Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.

Z poważaniem
Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
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