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Szanowny Panie Dyrektorze, 

odpowiadając na przedstawione Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie zakresu szczepień pracowników oświaty 
przeciw COVID-19, uprzejmie informuję. 

Dzięki staraniom Ministra Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że w już  
od 12 lutego br. rozpoczęły się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19.  

W pierwszej kolejności z takiej możliwości skorzystali nauczyciele, którzy obecnie 
prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i placówkach 
specjalnych.  

Od 15 lutego br. do 19 lutego br. na szczepienie mogli zarejestrować się 
nauczyciele wszystkich pozostałych szkół i placówek do 65. roku życia, w tym 
również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego 
uprawnieni oraz nauczyciele nieobecni w pracy bez względu na powód  
(np. choroba, urlop, przeniesienie w stan nieczynny, oddelegowanie do pracy  
w związku zawodowym, itp.). 

Od 23 lutego br. zgodnie z § 28a pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazóww związku z wystąpieniem stanu epidemii1 do priorytetowej grupy osób 
objętych szczepieniami przeciwko COVID-19 zostali włączeni również 
pracownicy administracji i obsługi. 

Prawidłowa organizacja jednostek systemu oświaty oraz placówek opieki, 
funkcjonujących w reżimie sanitarnym wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione 
zarówno w polskich jednostkach systemu oświaty, jak i w jednostkach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw znajdujących się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na stanowiskach administracyjno-

 
1 Dz.U. poz. 2316 z późń. zm.; 
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technicznych oraz zarządczych (np. obsługi administracyjnej, personelu 
sekretariatu, personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie techniczne 
jednostki, personelu sprzątającego, a także personelu wykonującego bieżące 
prace naprawcze), byli zabezpieczeni przed możliwością zarówno zakażenia 
SARS-Cov-2, jak i przenoszeniem tego wirusa na inne osoby pracujące w trybie 
stacjonarnym. Wszystkie osoby zatrudnione w ww. jednostkach realizując 
wyznaczone zadania mają kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz dobra uczniów, nauczycieli oraz 
pozostałej kadry - priorytetem Ministra Edukacji i Nauki jest skuteczność 
podjętych działań chroniących zdrowie, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki i 
kształcenia. 
 
 
 

Z poważaniem 
 

 
 
 
 
 
 

Joanna Wilewska 

Dyrektor 
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