
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie 

 

Organizacja szczepień w Zespole Szkół Zawodowych 

 im. J. Liszewskiego w Braniewie zgodne z zaleceniami 

Ministerstwa Edukacji i Nauki- wrzesień 2021r. 

   

   Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji 

szczepień w szkołach. W materiałach znajdują się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań 

dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został 

poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.  

1. Upowszechnia wśród uczniów i ich rodziców informacje dotyczące akcji szczepień: 

� Odczytanie listu Ministra Zdrowia do dyrektorów, rodziców, nauczycieli, 

pełnoletnich uczniów w sprawie szczepień nastolatków; 

� Umieszczenie plakatów informacyjnych na terenie szkoły, portalach 

społecznościowych, stronie szkoły; 

� Zebrania z rodzicami, pełnoletnimi uczniami, przekazanie pakietu 

informacyjnego odnośnie szczepień, przedstawienie organizacji szczepień  

w ZSZ im. J. Liszewskiego w Braniewie (01.09-05.09.2021r); 

� Przekazanie rodzicom/ prawnym opiekunom do wypełnienia przygotowanego 

kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem 

osoby niepełnoletniej COVID-19, a uczniom pełnoletnim kwestionariusz 

informacyjny przed przystąpieniem do szczepienia NFZ.; 

2. Dyrektor ZSZ im. J. Liszewskiego w Braniewie poprzez Organ prowadzący szkołę 

(Starostwo Powiatowe w Braniewie), przy współpracy z pielęgniarką szkolną 

nawiązuje kontakt i ustala działania i zasady współpracy z populacyjnym punktem 

szczepień : 

� Wybór punktu szczepień – Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. 

Moniuszki 13, Braniewo; 
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� 06.09-12.09.2021r- przygotowanie do szczepień (zbiórka wychowawców 

deklaracji / zgód od rodziców ,prawnych opiekunów i pełnoletnich uczniów na 

szczepienie; 

� Dyrektor może zebrać deklarację chęci zaszczepienia od członka rodziny 

ucznia lub pracownika szkoły; 

� Osoby chętne do zaszczepienia podczas akcji szczepień  muszą posiadać 

ważne skierowania oraz wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przed 

szczepieniem dorosłych; 

� Informuje dyrektor szkoły wybrany punkt szczepień o ilości osób chętnych na 

szczepienie na podstawie zebranych deklaracji. Wskazuje w przekazanej 

informacji łączną liczbę chętnych osób na szczepienie w kategoriach: uczeń, 

rodzina ucznia, pracownik szkoły; 

� Poinformowanie i ustalenie z punktem szczepień terminów zaszczepienia 

uczniów, członków rodziny ucznia, pracowników szkoły,  którzy wyrazili chęć 

zaszczepienia; 

� Poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów oraz pełnoletnich uczniów  

o terminach szczepień oraz wskazanie kiedy dziecko, członek rodziny ucznia, 

pracownik szkoły ma wyznaczony termin szczepienia; 

� Dyrektor szkoły wraz z pielęgniarką szkolną  weryfikuje w dniu szczepienia, 

czy uczniowie, których rodzice złożyli deklarację dotyczącą udziału dziecka w 

szczepieniu posiadają kwestionariusze. Uczniowie pełnoletni również będą 

mieli weryfikowane kwestionariusze dla dorosłych; 

� Młodzież szkolna niepełnoletnia w wyznaczonym dniu szczepienia  

z pielęgniarką szkolną lub rodzicem/ prawnym opiekunem udaje się do punktu 

szczepień, aby przyjąć szczepienie. Uczeń pełnoletni na szczepienie może udać 

się sam;  

� Rodzic ma prawo upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie 

towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun 

faktyczny); 

� Dyrektor szkoły oraz pielęgniarka szkolna , a także wszyscy nauczyciele 

przypominają młodzieży, że podczas szczepień należy zachować zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19 (osłonić usta  

i nos maseczką, zachować odstępy między osobami min. 1,5 m); 
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3. Dyrektor ZSZ im. J. Liszewskiego w Braniewie zobowiązuje każdego 

nauczyciela/wychowawcę w terminie (01.09-05.09.2021r) do obowiązkowego 

przeprowadzenia lekcji z wychowawcą o charakterze informacyjno- edukacyjnym na 

temat szczepień; 

4. Osobą wskazaną przez dyrektora ZSZ im. J. Liszewskiego w Braniewie do szybkiego 

kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień jest Pani Barbara Krym- 

pielęgniarka szkolna.  

5. W przypadku problemów organizacyjnych dotyczących akcji szczepień np. odmowy 

punktu szczepień w organizacji zaszczepienia dyrektor szkoły kontaktuje się z :  

 

� Pełnomocnikiem wojewody do spraw szczepień, który jest regionalnym 

punktem koordynacyjno-kontaktowym w zakresie Narodowego Programu 

Szczepień  www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-

szczepien  

� Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia 

www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/ 

 

Przydatne strony internetowe 

• www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19 

• www.pacjent.gov.pl/ 

• www.gov.pl/web/gis/szczepienia4 

• www.szczepienia.pzh.gov.pl/ 

• www.nfz.gov.pl/ 

• www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly 


