
Kogo dotyczy obowiązek noszenia masek w szkołach od 26 października 

2020? 

Od 26 października 2020 wszyscy uczniowie muszą w budynku szkoły i na jej terenie nosić 

ochronę ust i nosa. Uczniowie od 5. klasy muszą również nosić maski podczas lekcji 

i w ławce. 

 

Czy uczniowie szkoły podstawowej/poziomu podstawowego muszą również 

nosić maskę? 

Uczniowie szkół podstawowych nie muszą nosić ochrony ust i nosa, dopóki są w grupie 

klasowej w pomieszczeniu lekcyjnym. W pozostałej części budynku szkolnego i na terenie 

szkoły obowiązek noszenia masek obowiązuje w niezmienionej formie. 

 

Jakie osoby w szkole są zwolnione z obowiązku noszenia masek? 

Wszystkie osoby, które w ramach działalności szkoły przebywają w budynku szkolnym 

lub na terenie szkoły są zasadniczo zobowiązane do noszenia ochrony ust i nosa. 

Powyższa regulacja nie dotyczy jedynie osób, które ze względów medycznych nie mogą nosić 

ochrony ust i nosa. Osoby takie muszą jednak być w stanie udowodnić ten fakt w formie 

zaświadczenia lekarskiego, które należy przedłożyć na żądanie. 

Uczniowie szkół podstawowych nie muszą nosić ochrony ust i nosa, dopóki są w grupie 

klasowej w pomieszczeniu lekcyjnym. 

Obowiązek noszenia masek nie dotyczy także nauczycieli, opiekunów i pozostałego 

personelu, jeżeli jest możliwe zachowanie minimalnego 1,5-metrowego odstępu do innych 

osób w pomieszczeniu. Podczas konferencji, zebrań i posiedzeń w pokoju nauczycielskim 

można ponadto zrezygnować z zasady minimalnego odstępu, jeżeli specjalna 

identyfikowalność zgodnie z § 2a ust. 2 rozporządzenia w sprawie zapobiegania chorobie 

zakaźnej SARS-CoV-2 jest zapewniona poprzez stałe miejsca siedzące i plan miejsc 

siedzących. 

Ponadto noszenie masek nie jest konieczne przy miejscach siedzących w stołówkach 

szkolnych (zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zapobiegania chorobie zakaźnej 

SARS-CoV-2).  

Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach z zakresu całodziennej opieki i przebywają 

w świetlicach lub w określonych obszarach terenu zewnętrznego nie muszą również nosić 

ochrony ust i nosa. Dotyczy to sytuacji, gdy opieka jest świadczona w stałych grupach 

i nie jest możliwe mieszanie się różnych grup między sobą. 

Obowiązek noszenia masek nie dotyczy również członków szkolnych gremiów 

wspierających, jeżeli zachowana jest minimalna odległość 1,5 metra od innych osób 

w pomieszczeniu. Minimalna odległość może zostać pominięta, jeżeli jest zapewniona 

specjalna identyfikowalność zgodnie z § 2a ust. 2 rozporządzenia w sprawie zapobiegania 

chorobie zakaźnej SARS-CoV-2. 



 

Czy moje dziecko musi również nosić maskę na dworze podczas przerw 

w szkole? 

W czasie przerw można zrezygnować z zakrycia ust i nosa podczas jedzenia i picia, jeżeli 

jest zachowana minimalna odległość 1,5 metra od innych osób na terenie szkoły lub 

jeżeli jedzenie i picie odbywa się w stałych miejscach w pomieszczeniu klasowym. 

 

Jakie są zasady prawidłowego wietrzenia w szkołach? 

Wietrzenie pomieszczeń w szkołach jest istotnym i skutecznym warunkiem znacznego 

zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem przez aerozole. Szkoły w Nadrenii Północnej-

Westfalii będą stosować się do najnowszych zaleceń Federalnego Urzędu Ochrony 

Środowiska. Oznacza to: co 20 minut krótkie i intensywne wietrzenie, wietrzenie poprzeczne 

w miarę możliwości oraz wietrzenie pomieszczeń podczas całej przerwy. 

 

Czy są dostępne nowe przepisy dotyczące wychowania fizycznego? 

Wciąż napięta sytuacja dotycząca zakażeń nie pozwala na uprawianie sportu w szkole 

bez ograniczeń. Wytyczne dotyczące higieny i ochrony przed zakażeniami należy 

uwzględniać odpowiednio i z należytą starannością. Ważne jest jednak, aby sport szkolny, 

a w szczególności zajęcia z wychowania fizycznego, właśnie w obecnej sytuacji odbywały się 

w celu stworzenia możliwości ruchu, promowania zdrowia, zapewnienia równowagi 

w stosunku do nadzwyczajnej sytuacji w szkole i przygotowania do praktycznych egzaminów 

sportowych w ramach matur, jak również w kontekście dalszego kształcenia. 

Ze względu na warunki pogodowe zajęcia sportowe po feriach jesiennych odbywają się 

zazwyczaj w halach sportowych. Warunkiem korzystania z hal sportowych jest wietrzenie, 

które umożliwia wymianę powietrza i zmniejsza stężenie aerozoli w powietrzu hali sportowej. 

Sytuacja dotycząca korzystania z hal zostanie przeanalizowana na miejscu przez władze 

szkoły w porozumieniu z właściwymi władzami i urzędami, a hale zostaną odpowiednio 

dopuszczone do używania. Nauczyciele są zobowiązani do aktywnego wietrzenia 

poprzecznego przez otwarcie drzwi i/lub okien. W przypadku hali wieloczęściowych 

należy po każdej godzinie podnieść ściany działowe. 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji.  

 

 

 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/201008_Anlage_Weitere%20Ausführungen%20zum%20Sportunterricht%20unter%20Coronabedingungen.pdf

