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Szanowni Państwo 
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W związku ze zbliżającym się etapem wojewódzkim konkursów tematycznych  

dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022 

przypominam przepisy prawa obowiązujące uczniów przebywających na kwarantannie  

lub w izolacji: 

1) art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.) stanowi o zakazie 

opuszczania miejsca izolacji lub kwarantanny, 

2) art. 48a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje możliwość nałożenia kary finansowej do 

30 000 zł na osoby, które nie przestrzegają zasad izolacji lub kwarantanny, 

3) § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 473) - nadzór nad realizacją obowiązku izolacji lub kwarantanny  

w warunkach domowych sprawuje m.in. Policja, 

4) § 4 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób 

zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji  

w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 

(Dz. U. poz. 351 z późn. zm.) określa czas trwania izolacji oraz kwarantanny, 

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 473). 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

jednocześnie przypominam, że uczniowie przebywający na kwarantannie lub w izolacji 

oraz uczniowie mający objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną nie biorą udziału  

w konkursie.  

W związku z trwającą epidemią  COVID-19, na teren szkoły/instytucji, w której odbywa 

się etap wojewódzki konkursu będą mogli wejść wyłącznie zakwalifikowani uczniowie. 



Rodzic/opiekun może wejść z uczniem na teren szkoły/instytucji (nie do sali), tylko  

w sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

Czekając na wejście do szkoły/instytucji i do sali, uczniowie zobowiązani są zachować 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz muszą mieć zakryte usta i nos. Zakrywanie ust  

i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły/instytucji, z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc przez 

wszystkich uczniów. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek zespołu nadzorującego 

może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne 

jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 
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