
Starosta Kielecki

Kielce, dnia 04.08.2021 rok

EK-1.0003.4.2021

Pan
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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 23 lipca 2021 roku dotyczące szczepienia 
przeciw COVID - 19 w powiatowych zespołach szkół informuję co następuje:

Ad. 1.
Czy Zarząd Powiatu w Kielcach dysponuje danymi dotyczącymi liczby nauczycieli 

w poszczególnych zespołach szkół zaszczepionych przeciw COVID - 19? Jeśli tak, to jaki jest 
to procent w poszczególnych zespołach szkół w odniesieniu do liczby wszystkich 
nauczycieli pracujących w tych szkołach?

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach 
zwrócił się do dyrektorów powiatowych zespołów szkół z prośbą o dobrowolne udzielenie 
informacji dotyczącej liczby zaszczepionych nauczycieli w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kielecki. Z dobrowolnie przesłanych przez dyrektorów szkół 
informacji wynika, że ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki zaszczepionych 
jest około 70% nauczycieli. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące szczepień nauczycieli 
w poszczególnych zespołach szkół na dzień 30 lipca 2021 roku (dane przesłane dobrowolnie 
przez dyrektorów powiatowych zespołów szkół).

Lp. Nazwa zespołu % 
zaszczepionych 

nauczycieli
1 Powiatowy Zespół Szkół 

w Bodzentynie
53%

2 Powiatowy Zespół Szkół 
w Chęcinach

62,5%

3 Powiatowy Zespół Szkół 
w Chmielniku

90%

4 Powiatowy Zespół Szkół 
w Łopusznie

70%
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Należy jednak podkreślić, że szczepienia ochronne przed objawami COVID - 19 nie 
mają w obecnym stanie prawnym charakteru obowiązkowego i nie mogą być wymuszane 
przez pracodawcę na pracownikach. Pracownicy szkół, w tym nauczyciele, nie stanowią grup 
zawodowych, wobec których pracodawca może wymagać szczepień. Pracownik, który 
odmówi szczepienia zorganizowanego przez dyrektora nie może ponosić z tego względu 
negatywnych konsekwencji w postaci np. kary dyscyplinarnej czy rozwiązania stosunku 
pracy.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz rozporządzeniem 2016/679 (RODO) żądanie 
informacji o szczepieniach nie jest możliwe. Informacja o stanie zdrowia jest dobrem 
osobistym i podlega ochronie.

Ad. 2.
Czy Zarząd Powiatu zamierza promować szczepienia przeciw COVID - 19 w szkole? 

Jeżeli tak to w jakiej formie? Jeżeli nie to dlaczego?
We wszystkich powiatowych zespołach szkół dyrektorzy promują szczepienia przeciw 

COVID - 19, wśród uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych. Promocja szczepień jest 
zgodna z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Działania te prowadzone są poprzez:
a) organizowanie lekcji wychowawczych i spotkań z rodzicami o charakterze 

informacyjno - edukacyjnym,
b) organizowanie pogadanek i spotkań z pielęgniarką uświadamiających skutki choroby 

COVID - 19 między innymi w ramach programów „Szkoła promująca zdrowie" czy podczas 
realizacji innowacji pedagogicznej „Dietetyka i rekreacja ruchowa"

c) promocja szczepień w gazetce szkolnej oraz organizowanie konkursów o tematyce szczepień.
Zgodnie z informacjami Ministra Edukacji i Nauki już od czerwca rodzice mogą 

rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Uczniowie są szczepieni 
w punktach populacyjnych i powszechnych. We wrześniu będzie to możliwe w szkołach. 
Szkoła będzie mogła również zorganizować dowóz uczniów do punktu szczepień albo 
mobilna jednostka szczepień dojedzie do szkoły.

Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne: rekomendacje dla 
rodziców, informacje o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID - 19.

Ponadto w pierwszym tygodniu września w powiatowych zespołach szkół będzie 
prowadzony tydzień informacyjny o szczepieniach. Odbędą się lekcje o zdrowiu oraz 
spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi o charakterze informacyjne - edukacyjnym. 
W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze 
ze zgodą. Natomiast w trzecim tygodniu września rozpoczną się szczepienia uczniów.
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Ad. 3.
Czy Zarząd Powiatu planuje zorganizować szczepienia w poszczególnych zespołach 

szkół w porozumieniu z placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej?
Decyzja dyrektorów powiatowych zespołów szkół o zorganizowaniu szczepień 

w szkołach będzie wynikać z przeprowadzonej analizy zebrania formalnych zgód 
rodziców/opiekunów prawnych na szczepienie swoich dzieci jak również zgód pełnoletnich 
uczniów. Dyrektorzy szkół rozważają możliwość zaszczepienia uczniów zarówno 
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej jak i w szkołach w porozumieniu z tymi 
placówkami.

Ad. 4.
W jakiej ewentualnie formie Zarząd Powiatu zamierza współpracować z rodzicami 

uczniów niepełnoletnich przy promocji szczepień?
Dyrektorzy powiatowych zespołów szkół podjęli już współpracę z rodzicami 

/prawnymi opiekunami uczniów w zakresie promocji szczepień. Między innymi poprzez:
a) organizowanie prelekcji, spotkań oraz rozmów indywidualnych z rodzicami /opiekunami 

prawnymi oraz pełnoletnimi uczniami na temat szczepień,
b) zamieszczanie informacji na temat szczepień na facebooku oraz stronie internetowej szkoły,
c) wysyłanie do rodziców/opiekunów prawnych informacji opracowanych przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki za pomocą dziennika elektronicznego.


