
Komunikat nr 16/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 3 września 2021 r. 

w sprawie szczepień w warunkach pandemii Covid-19 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.) 

przekazuję informacje na temat szczepień dzieci, które ukończyły 12 rok życia, oraz 

rekomendacje Ministra Edukacji i Nauki dotyczące organizacji przygotowania się 

ucznia do szczepienia: 

 

1. Informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało i przekazało 

dyrektorom szkół do upowszechnienia informacje i rekomendacje dotyczące 

szczepień uczniów w wieku 12-18 lat. 

2. Przypominam, że od  dnia 7 czerwca ustawowo rodzice mogą rejestrować na 

szczepienia dzieci, które ukończyły 12 rok życia.  

3. Szczepienia mogą odbywać się w punktach populacyjnych i powszechnych, 

również w trybie mobilnym na terenie placek oświatowych i będą wykonywane 

przez podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. 

4. Proces szczepienia dzieci w wieku 12-18 lat obejmuje: 

a) zgodę rodzica (deklaracja), 

b) kwestionariusz, 

c) kwalifikację lekarza, 

d) szczepienie. 

5. Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie podpisała porozumienie o współpracy z podmiotem leczniczym 

MEDYCYNA 2001 położonym blisko szkoły, ul. Nałkowskich 114 w Lublinie 

na mocy którego: 

a) W szkole: upowszechnia się wśród uczniów i ich rodziców informacje 

dotyczące akcji szczepień, poprzez rozwieszanie plakatów o tej tematyce, 

wydania komunikatu dla rodziców z niezbędnymi informacjami oraz 

zorganizowania zajęć z wychowawcą dla uczniów, a także rozdania i zebrania 

stosownych deklaracji i kwestionariuszy od rodziców/opiekunów prawnych 

chętnych do zaszczepienia dziecka. 

b) W przychodni: pod opieką rodzica odbędzie się kwalifikacja lekarska dziecka 

do szczepienia oraz szczepienie, a także ustalenie terminu szczepienia 

z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

6. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli wychowawców kl. IV-VIII do: 

a) Przekazania informacji nt. szczepień 



- uczniom kl. IV-VIII podczas godzin wychowawczych do dnia 10 września 

br. wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone na stronie MEiN 

i z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na stronach MEiN i/lub 

rekomendowanych przez MEiN; 

– rodzicom podczas zebrań rodzicielskich organizowanych we wrześniu br. 

wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone na stronie MEiN 

i z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na stronach MEiN i/lub 

rekomendowanych przez MEiN. 

b) Rozdania i zebrania zgód (deklaracji) oraz kwestionariuszy (w załączeniu do 

niniejszego komunikatu) od rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie 

dzieci do dnia 15 września br. 

7. Przekazania zgód (deklaracji) oraz kwestionariuszy, o których mowa w ppkt. 6a 

w zaklejonej kopercie do SEKRETARIATU A do dn. 16 września br. do godz. 

14.00. Koperta powinna być opisana: klasa, wychowawca, liczba zgód 

(deklaracji) i liczba kwestionariuszy. 

8. Informacje nt. szczepień, mapa punktów szczepień oraz materiały edukacyjne 

opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem 

Rozwoju Edukacji znajdują się na poniższych stronach i pod poniższymi linkami: 

a) www.gov.pl – informacje ogólne 

b) https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8 - film edukacyjny dla 

uczniów klas IV-VIII odwołujący się do profilaktyki zdrowotnej oraz 

znaczenia zdrowia, historia wynalezienia szczepionki, istota jej działania, 

konsekwencje związane z ryzykiem lub brakiem szczepień 

c) https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly  

- materiały adresowane do nauczycieli, rodziców, uczniów  

d) https://dokumenty.mein.gov.pl/6ecb67ef-5122-451b-b342-

ef13c599dc55/szczepieniaprofilaktykachorobazakaznychmaterialyedukacyj

ne.pdf - szczepienia, profilaktyka chorób zakaźnych, materiały edukacyjne 

e) https://dokumenty.mein.gov.pl/ccbd18a8-c9d5-4ed0-ac23-

dac430f05778/szczepieniaprofilaktykachorobzakaznychprzykladowescenari

uszezajecedukacyjnych.pdf  – przykładowe scenariusze zajęć 

f) https://dokumenty.mein.gov.pl/6f1fce9a-8999-49f2-8aa2-

dc7e05592c95/szczepieniauczniowod12rokuzyciamaterialyinformacyjne.D

OCX  - komunikat MEiN 

 

7. Deklaracje i kwestionariusze do wypełnienia przez rodziców/opiekunów 

prawnych dostępne są pod linkami: 

a) List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców 

w sprawie szczepień nastolatków [1] 

b) Deklaracja na szczepienia [2] 

c) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem 

osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 [3] 

 

Links: 

------ 

[1] https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-

http://www.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly
https://dokumenty.mein.gov.pl/6ecb67ef-5122-451b-b342-ef13c599dc55/szczepieniaprofilaktykachorobazakaznychmaterialyedukacyjne.pdf
https://dokumenty.mein.gov.pl/6ecb67ef-5122-451b-b342-ef13c599dc55/szczepieniaprofilaktykachorobazakaznychmaterialyedukacyjne.pdf
https://dokumenty.mein.gov.pl/6ecb67ef-5122-451b-b342-ef13c599dc55/szczepieniaprofilaktykachorobazakaznychmaterialyedukacyjne.pdf
https://dokumenty.mein.gov.pl/ccbd18a8-c9d5-4ed0-ac23-dac430f05778/szczepieniaprofilaktykachorobzakaznychprzykladowescenariuszezajecedukacyjnych.pdf%20%20–%20przykładowe
https://dokumenty.mein.gov.pl/ccbd18a8-c9d5-4ed0-ac23-dac430f05778/szczepieniaprofilaktykachorobzakaznychprzykladowescenariuszezajecedukacyjnych.pdf%20%20–%20przykładowe
https://dokumenty.mein.gov.pl/ccbd18a8-c9d5-4ed0-ac23-dac430f05778/szczepieniaprofilaktykachorobzakaznychprzykladowescenariuszezajecedukacyjnych.pdf%20%20–%20przykładowe
https://dokumenty.mein.gov.pl/6f1fce9a-8999-49f2-8aa2-dc7e05592c95/szczepieniauczniowod12rokuzyciamaterialyinformacyjne.DOCX
https://dokumenty.mein.gov.pl/6f1fce9a-8999-49f2-8aa2-dc7e05592c95/szczepieniauczniowod12rokuzyciamaterialyinformacyjne.DOCX
https://dokumenty.mein.gov.pl/6f1fce9a-8999-49f2-8aa2-dc7e05592c95/szczepieniauczniowod12rokuzyciamaterialyinformacyjne.DOCX
https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf
https://dokumenty.mein.gov.pl/12f27be0-265a-4558-9efd-813895326284/deklaracjanaszczepienia.docx
https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf
https://dokumenty.mein.gov.pl/0ab58cd5-86c3-459a-8b21-fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf


fc0ca76f7519/listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowws

prawieszczepiennastolatkow.pdf 

[2] https://dokumenty.mein.gov.pl/12f27be0-265a-4558-9efd-

813895326284/deklaracjanaszczepienia.docx 

[3] https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-

4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszcze

pieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf 
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