
PYTANIA RODZICÓW DO LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY – Wideokonferencja w dniu 22 września 

2021 r. 

 

1. Czy szkoła może promować produkt leczniczy, czy reklama może być kierowana do 

dzieci?  

Kto odpowiada za reklamę produktów leczniczych w tym szczepionek na covid 19 

wobec dzieci w szkołach? 

Czy dyrektorzy szkół mają świadomość,  że namawiając na szczepienia, łamią przepisy, 

które grożą karą pieniężną (art. 129 dotyczący przepisów w zakresie reklamy)? 

Czy jest zgodne z prawem namawianie dzieci  do szczepień przez nauczycieli? 

Szkoła nie promuje produktu leczniczego i nie reklamuje go. Szkoła jest miejscem gdzie 

uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności. Jeśli chodzi o szczepienia, w szkołach 

prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna w oparciu o rzetelnie opracowane 

materiały. Wynika to z podstawowej funkcji szkoły, jest zgodne z wymaganiami 

opisanymi w podstawie programowej w zakresie edukacji zdrowotnej oraz w programach 

wychowawczo-profilaktycznych, które szkoła zobowiązana jest opracować w oparciu  

o wyniki diagnozy. W obecnej sytuacji, trudno, aby zabrakło w nich treści związanych ze 

stanem epidemicznym i sposobami przeciwdziałania zakażeniom spowodowanym 

wirusem Sars-Cov-2. 

2. Jak wygląda wyszczepienie nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, szkół średnich  

w Lublinie?  

Lubelski Kurator Oświaty nie posiada danych dotyczących wyszczepeinia nauczycieli, 

pracowników  i uczniów szkół. Nie ma podstawy prawnej do zbierania takich danych.  

3. Jak przekonać rodziców i dzieci skoro autorytet nauczyciela jest przeciw szczepieniom? 

Może warto zacząć od kadry? Bardzo mało nauczycieli się zaszczepiło, a Państwo 

każecie szczepić dzieci. 

Decyzja o poddaniu się szczepieniu jest indywidualną decyzją każdego rodzica/prawnego 

opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Lubelski Kuratora Oświaty, chcąc wspomóc 

dyrektorów szkół, włączył się w prowadzenie akcji informacyjnej na temat szczepień. 

Nauczyciele zaś zobowiązani są do edukowania i przekazywania rzetelnych informacji na 

temat sposobów przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, szczególnie na temat szczepień. 

4. Czy uczniowie zaszczepieni będą chodzić do szkoły, a niezaszczepieni nie? 

Na dzień dzisiejszy przedszkola, szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w trybie 

stacjonarnym. Dyrektorzy, w przypadku wystąpienia zakażenia wśród uczniów, 

nauczycieli lub pracowników zawieszają zajęcia na czas oznaczony, za zgodą organu 

prowadzącego  

i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zawieszenia następuje dla oddziału lub grupy, bez rozróżnienia uczniów zaszczepionych 

nie niezaszczepionych. 

5. Dlaczego Nauczyciele chorują skoro się już szczepili?  

Nauczyciel, tak jak wszyscy obywatele indywidualnie podejmowali decyzję o szczepieniu, 

nie wszyscy są zaszczepieni. 

6. Wg jakiego prawa w roku 2020/2021 odbywały się nauczanie zdalne. Proszę o podanie 

podstawy prawnej?  

Kształcenie na odległość w roku szkolnym 2020/21 realizowane było w oparciu  

o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  



z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. 

zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.). 

7. Czy dzieci zaszczepione będą kierowane na kwarantannę w przypadku zakażenia COVID 

-19 u innego dziecka w klasie? 

Należy rozróżnić zawieszenie zajęć w szkole – decyzja dyrektora i nałożenia kwarantanny 

– decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.  

Dyrektorzy, w przypadku wystąpienia zakażenia wśród uczniów, nauczycieli lub 

pracowników zawieszają zajęcia na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po 

uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Zawieszenia następuje dla oddziału lub grupy, bez rozróżnienia uczniów zaszczepionych 

nie niezaszczepionych. O nałożeniu kwarantanny na ucznia decyduje właściwy powiatowy 

inspektor sanitarny. Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują nakładania 

kwarantanny na uczniów zaszczepionych. 

8. Czy uczniowie przejdą na zdalne nauczanie? 

Obecnie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w trybie stacjonarnym. 

Jednak sytuacja epidemiczna się pogarsza, następuje wzrost zakażeń.  

Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów, ale wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że 

zależy to od nas samych, stosowania zasad reżimu sanitarnego, poziomu wszczepienia.  

W przypadku gwałtownego wzrostu zakażeń i zagrożenia wydolności służby zdrowia, 

kształcenie na odległość może stać się nieuniknione, chociaż wszyscy, z Ministrem 

Edukacji i Nauki na czele, bardzo chcieliby tego uniknąć. 

9. Czy w przypadku przejścia na nauczanie zdalne, zaszczepione dzieci będą mogły chodzić 

do szkoły? Czy niezaszczepione dzieci będą zmuszane do zajęć zdalnych i zakazany będą 

miały kontakt z zaszczepionymi dziećmi? 

Nie ma planów dzielenia i różnicowania uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych. 

Obecnie, w przypadku wystąpienia zakażenia wśród uczniów, nauczycieli lub 

pracowników dyrektorzy zawieszają zajęcia na czas oznaczony, za zgodą organu 

prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora 

sanitarnego. Zawieszenia następuje dla oddziału lub grupy, bez rozróżnienia uczniów 

zaszczepionych nie niezaszczepionych. 

10. Czy jak dziecko ma biegunkę to już delta? Czy jak ma katar to już kolejna odmiana? 

Dzieci zawsze po powrocie do szkoły we wrześniu chorowały na wirusówki. 

Nie każda niedyspozycja oznacza zakażenie koronawirusem, bywa często, że dzieci 

przechodzą zakażenie bezobjawowo. Niemniej jednak uczęszczanie do 

przedszkola/szkoły/placówki ucznia z objawami chorobowymi naraża innych na zarażenie 

(niekoniecznie koronawirusem). Jednocześnie zauważyć należy, że objawy wielu chorób 

bywają podobne do objawów zakażenia koronawirusem, dlatego należy bezwzględnie 

przestrzegać zasady, że do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 

11. Dlaczego zaszczepiony nauczyciel nie podlega kwarantannie, a zaszczepiony uczeń już 

musi iść na kwarantannę? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaszczepione osoby (niezależnie czy jest to 

uczeń czy nauczyciel) nie podlegają kwarantannie. 

12. Czy Pan Wojewoda ma uprawnienia do promocji preparatów leczniczych?  

Spotkanie adresowane do rodziców, nie zostało przygotowane z myślą o promocji 

konkretnych preparatów leczniczych, ale w celu przekazania rzetelnych informacji  



o aktualnej sytuacji epidemicznej i szczepieniach, jako najskuteczniejszej metodzie 

przeciwdziałania zakażeniom lub ostremu przebiegowi choroby. Stąd udział Pani prof. 

Agnieszki Szuster-Ciesielskiej wirusologa. 

13. Dlaczego szkoły są zamykane skoro jest obowiązek nauki stacjonarnie? (nie ma czegoś 

takiego jak nauka zdalna). 

Kształcenie na odległość. w roku ubiegłym odbywało się w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.). Na dzień dzisiejszy przedszkola, szkoły i placówki 

oświatowe funkcjonują w trybie stacjonarnym. Dyrektorzy, w przypadku wystąpienia 

zakażenia wśród uczniów, nauczycieli lub pracowników zawieszają zajęcia na czas 

oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

powiatowego inspektora sanitarnego w oparciu o § 18 ust.2a rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. 

zm.) 

14. Proszę o uzasadnienie, że skutki długotrwałej izolacji dzieci w przypadku zamknięcia 

szkół jest są dla nich mniej szkodliwe niż COVID, który u dzieci występuje dość rzadko. 

Długotrwała izolacja bezsprzecznie niesie negatywne skutki jeśli chodzi o funkcjonowanie  

i kondycję psychiczną uczniów, dlatego tak ważne jest szczepienie, które obecnie stanowi 

jedyny skuteczny sposób walki z pandemią. Dzieci, chociaż często chorują bezobjawowo, 

albo przechodzą zakażenie łagodnie, mogą być źródłem zakażeń. Zakażeni dorośli 

natomiast coraz częściej wymagają leczenia szpitalnego, a to już powoduje znaczne 

obciążenie służby zdrowia i może doprowadzić do jej niewydolności. Ograniczenie 

funkcjonowania szkół, a tym samym izolacja uczniów jest ostatecznością, której wszyscy 

chcieliby uniknąć, dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa, 

poprzez stosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych (dystans, maseczki, 

dezynfekcja) oraz szczepienia. 

15. Proszę o odpowiedź. Czy w szkołach wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz dyrektorzy 

są zaszczepieni? 

Lubelski Kurator Oświaty nie posiada danych dotyczących wyszczepeinia nauczycieli, 

pracowników  i uczniów szkół. Nie ma podstawy prawnej do zbierania takich danych.  

Z całą pewnością można stwierdzić, że nie wszyscy pracownicy/nauczyciele są 

zaszczepieni. 

16. Jakie sankcje i ograniczenia planujecie wprowadzić dla uczniów i rodzin nie 

zaszczepionych? 

Ani Wojewoda Lubelski ani Lubelski Kurator Oświaty nie stanowią prawa, mają wpływu 

na proces legislacyjny i wprowadzane rozwiązania. 

17. Jeśli będzie się zwiększać liczba zakażonych do 1000, to co wtedy ze szkołami chodzi mi  

o naukę zdalną? 

Decyzje o przejściu wszystkich szkół na nauczanie zdalne podejmowane są na poziomie 

centralnym. Na dzień dzisiejszy nie ma planów ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty, ale wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że to my wszyscy mamy wpływ 

na wprowadzane ograniczenia. Zależą one od stosowania się do zasad reżimu 



sanitarnego, szczepień. W przypadku gwałtownego wzrostu zakażeń i zagrożenia 

wydolności służby zdrowia, kształcenie na odległość może stać się nieuniknione, chociaż 

wszyscy, z Ministrem Edukacji i Nauki na czele, bardzo chcieliby tego uniknąć. 

18. Jest zasadnicza różnica, między lekami a szczepieniem - lekarstwa bierzemy z własnej 

woli, a w tym przypadku jesteśmy pośrednio przymuszani do wzięcia preparatu. 

Decyzja o poddaniu się szczepieniu jest indywidualną decyzją każdego rodzica/prawnego 

opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Lubelski Kuratora Oświaty, chcąc wspomóc 

dyrektorów szkół, włączył się w prowadzenie akcji informacyjnej na temat szczepień. 

Nauczyciele zaś zobowiązani są do edukowania i przekazywania rzetelnych informacji na 

temat sposobów przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, szczególnie na temat szczepień. 

Obecnie nie ma obowiązku szczepień, nikt do nich nie zmusza. Spotkanie adresowane dla 

rodziców ma na celu przekazanie Państwu rzetelnej wiedzy, popartej badaniami  

i autorytetami naukowymi, rozwianie ewentualnych wątpliwości, udzielenie wyjaśnień.  

19. Czy szkoły będą organizowały szczepienia? 

W pierwszym tygodniu września szkoły rozpoznawały zainteresowanie wśród 

uczniów/rodziców i członków rodzin szczepieniami, tam, gdzie stosowne deklaracje 

zostały złożone (wyrażona chęć udziału w szczepieniu) dyrektorzy organizują punkty 

szczepień  

w szkołach lub podejmują współpracę z punktami szczepień i odpowiednio je realizują. 

20. Czy rodzeństwo dziecka, które jest na klasowej kwarantannie może uczęszczać do 

szkoły? 

Tak, obecnie kwarantanną obejmowane są osoby niezaszczepione (również uczniowie), 

które miały kontakt z zakażonym. Kwarantanna nie dotyczy członków rodzin. 

 

 

 

 


