
 

Zaproszenie do szczepień w szkole - informacja dla rodziców uczniów 

Tydzień szczepień we wrześniu 

Drodzy Rodzice, 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy Państwu informację, że 

w dniach 13.09.2021r. - 17.09.2021r. na terenie naszej szkoły będzie możliwość 

przeprowadzenia szczepień przeciw Covid -19 dla uczniów od 12 roku życia.  

Ważne: 

W przypadku zbierania zgód na szczepienie osób nieletnich potrzebny jest podpis 

rodziców! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deklaracja do szczepienia 

2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby 

niepełnoletniej przeciw COVID-19 

3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat 

informacyjny 

4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat 

informacyjny 

https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf
https://dokumenty.mein.gov.pl/715f0eef-1c46-4f0a-bb7c-4db9f3e7cb4f/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf
https://dokumenty.mein.gov.pl/788e879c-1e0b-40de-b949-59ec677951a5/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png
https://dokumenty.mein.gov.pl/788e879c-1e0b-40de-b949-59ec677951a5/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png
https://dokumenty.mein.gov.pl/f2d0b21e-18f9-40f5-8f51-0351b20eadf4/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png
https://dokumenty.mein.gov.pl/f2d0b21e-18f9-40f5-8f51-0351b20eadf4/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png


DEKLARCJA 

o chęci szczepienia przeciw COVID- 19 

* 

1) ……………………………………………………………………… Klasa ……………………………. 

 (imię i nazwisko ucznia) 

2) ………………………………………………………………………………… 

 (telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego) 

3) Pozostali członkowie rodziny chętni na szczepienie przeciw COVID-19 - liczba osób: ………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji 

tego procesu. 

 

……………………………                      ………….………………………………………………………. 

 miejscowość, data                            czytelny podpis osoby składającej Deklarację 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szanowni Rodzice, drogie Uczennice i Uczniowie, 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz 
Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 
2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz 
higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i 
nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w 
nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych 
podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w 
zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie 
psychiczne dzieci i młodzieży.  

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, 
wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu 
społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla 
pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.  
Zalecenia szczegółowe dotyczą:   

• organizacji zajęć,  
• higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 
• gastronomii, 
• postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.  

           

W wytycznych znalazły się także odnośniki do: 

• instrukcji mycia rąk,  
• instrukcji dezynfekcji rąk, 
• instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki, 
• instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek, 
• wykazu produktów biobójczych, 
• zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
 

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.  
 

https://www.gov.pl/attachment/2d7d5879-b4dc-4290-92c6-cc630404e8ba 
 
 
 

https://www.gov.pl/attachment/2d7d5879-b4dc-4290-92c6-cc630404e8ba


 
 


