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Komunikat nr 16/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 
z dnia 31 stycznia 2022 roku 

 
w sprawie pism Rodziców 

kierowanych do Dyrektora Szkoły w dniach 21stycznia – 31stycznia 2022 r. 

odnośnie podejmowanych przez niego działań w warunkach pandemii COVID-19 

 

Szanowni Państwo! 

Jesteśmy dużą Wrotkowską Społecznością o zróżnicowanych poglądach, sądach, 

często skrajnych, czy też odmiennej kulturze, również osobistej, powiedziałabym: 

polskim mikrospołeczeństwem, w którym jak w zwierciadle widać co nas łączy, a co 

dzieli - opinie, nastroje, problemy wszystkich Polaków. To, co nas łączy, to 

niewątpliwie: dobro dzieci, szacunek dla każdego człowieka, konieczność 

przestrzegania prawa, dialog i mediacja. Prawda? Tych wartości uczymy dzieci 

w szkole, więc jako dorośli powinniśmy postawą i czynem je prezentować i na tych 

wspólnych wartościach z pewnością można zbudować wiele dobrego. 

Czasami trudno się porozumieć i to rzecz ludzka, jednak sprawę komplikuje fakt, 

że nie każdy dąży do porozumienia, a jedynie przeforsowania swoich racji, nierzadko 

przez stosowanie technik manipulacyjnych, i to jest karygodne. Zdaje się wówczas, 

jakby namawianie do zniszczenia dobrego wizerunku szkoły, hejt na internetowych 

forach przynosiło komuś satysfakcję i zadowolenie… w końcu ktoś taki staje się na 

chwilę przywódcą, liderem grupy, a może kierują nim jeszcze inne ukryte powody… 

Szanowni Państwo, dzieci nie mogą wychowywać się w takiej atmosferze… Proszę też 

pamiętać, że zawiść i nienawiść niszczą człowieka, który działa z niskich pobudek, 

a umacniają ofiarę. Nie mam zgody na hejt i manipulację, dlatego mówię im: „Stop!”. 

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy w sposób kulturalny przedstawiają swoje 

przeróżne stanowiska, czynią starania, by zrozumieć moje decyzje lub nawet podzielają 

je, kierując do Szkoły miłe i serdeczne słowa wsparcia. Nie mniej dziękuję tym 

z Państwa, którzy chcą dzielić się interesującymi rozwiązaniami, ale nie kłamstwem, 

prowokacją czy językiem nienawiści. I naprawdę przykro mi, że z przyczyn prawnych 

czy organizacyjnych nie wszystkie mogą być zrealizowane… 

W dniach 21 -31 stycznia br. wpłynęło do szkoły wiele identycznych lub 

podobnych i wyczerpująco uzasadnionych pism, w których żądają Państwo ode mnie: 

 zaprzestania obejmowania ich dzieci kwarantanną; 

 zaprzestania przekazywania danych osobowych do Sanepidu; 

 zaprzestania stosowania nakazu noszenia maseczek w częściach 

wspólnych; 

 usunięcia plakatów rekomendujących szczepienia przeciwko Covid-19 

i zaprzestania namawiania do szczepień; 
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 zorganizowania dla całej klasy nauki na terenie szkoły, bo nie mogą 

Państwo zapewnić własnym dzieciom odpowiednich warunków do nauki; 

 powrotu swoich dzieci do szkoły jeszcze przed feriami zimowymi; 

 dokumentów, np. opinii PSSE. 

W odpowiedzi na pisma z dnia 21 - 31 stycznia 2022 r. pragnę poinformować, 

że: 

1. Przepisy ustawy, którą Państwo przytoczyliście w/w pismach, jednoznacznie 

precyzują, jaki organ jest uprawniony do nałożenia kwarantanny. Nie jest to 

jednak dyrektor szkoły. W związku z powyższym proszę o skierowanie ich do 

właściwego adresata.  

2. Nakaz noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły będzie nadal 

obowiązywał, zgodnie z ustalonymi procedurami i regulaminami, w tym 

„Systemem bezpieczeństwa SP30 w Lublinie w warunkach pandemii Covid-19” 

i decyzje w tym zakresie wynikają z moich kompetencji.  

3. Odnosząc się do znajdujących się w szkole materiałów przedstawiających 

możliwość skorzystania przez uczniów ze szczepień przeciwko Covid-19, 

informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w sierpniu 2021 roku przygotowało 

pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określający 

obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich, m.in.: zorganizowanie 

zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym, jak również przekazywanie materiałów na ten 

temat. Tym samym uważam, że Państwa wezwanie do zaprzestania realizacji 

nałożonych na dyrektora szkoły obowiązków służbowych przez Ministra 

Edukacji i Nauki jest bezpodstawne i mogłoby narazić moją osobę na 

konsekwencje dyscyplinarne z tytułu nie wykonania poleceń służbowych. 

4. Dyrektor szkoły jest zobligowany do przekazywania Inspekcji Sanitarnej danych 

osobowych na podstawie art. 32a ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub art. 8a 

ust. 5 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wg których 

Państwowy Inspektor Sanitarny (…) w związku z prowadzonym dochodzeniem 

epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji, m.in. o osobach 

zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych, a także o osobach, które 

mogły mieć styczność w ww. osobami. Tym samym spełniony jest warunek 

legalnego przetwarzania danych osobowych określony w art. 6 ust.1 lit. c oraz ze 

względu na przetwarzanie szczególnych kategorii danych (dot. zdrowia) w art. 9 

ust.2 lit. i) RODO. 

5. Kierując się troską o dzieci, niestety wszyscy musimy przeorganizować życie 

w szkole i w domach. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju się poprawi, z radością 

znów powitamy wszystkich uczniów w naszej placówce. Póki co, liczba 

zachorowań wzrasta, dlatego zajęcia zostały zawieszone do dnia 11 lutego 

bieżącego roku. Oddziały przedszkolne powrócą do szkoły w ferie, nie odbędą 

się jednak planowane w tym samym czasie półkolonie. W obecnej chwili 

sytuacja jednak się pogarsza. Zgłoszenia o zakażeniach Covid-19 wciąż 

wpływają do szkoły – ostatnie w dn. 28.01.2021 r . Nadmieniam, że § 2 i § 18 

pkt. 2a, 2b i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j i Sportu z dnia 31 



3 
 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) nakładają 

na dyrektora szkoły m.in. obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pobytu uczniom w szkole i umożliwiają realizację tego obowiązku 

przez zawieszenie zajęć w sytuacji epidemicznej. Moja decyzja jest więc 

ostateczna. 

Jednocześnie przypominam, że bezpodstawne, publiczne posądzanie mnie 

o przekazywanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem art. 212 

§1 i 2 KK. 

 

       Z poważaniem 

 

   

 

 


