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Pan 
                                                                                                Mateusz Morawiecki 
                                                                                                Prezes Rady Ministrów 
 

 
 
 

Szanowny Panie Premierze, 

 

    Rząd RP podjął dziś decyzję, że od 18 stycznia 2021 roku do edukacji stacjonarnej powrócą 

uczniowie szkół podstawowych od klasy I do III. Jednocześnie dziś rozpoczęła się ogólnopolska akcja 

testowania nauczycieli, która ma na celu rozpoznanie skali zachorowań wśród nauczycieli, 

wychowawców i zatrudnionych  w szkołach.  

     Jako przedstawiciele samorządu lokalnego, czyli organów prowadzących jednostki oświatowe, 

bardzo chcemy jak najszybszego powrotu uczniów do tradycyjnych sposobów nauczania. Uważamy 

jednak, że aktualna sytuacja epidemiczna, wciąż jeszcze stwarza na tyle duże zagrożenie, że powrót do 

tradycyjnych form nauczania może wywołać kolejną lawinę zachorowań. W naszej opinii pozytywne 

efekty może przynieść włączenie nauczycieli do tzw. grupy „0” uprawnionych do szczepień przeciw 

COVID – 19. Nawet najszersze testowanie (mówi się o ok. 190.000 osobach, które w tym trybie ma być 

zbadanych), może dać nam jedynie informację o aktualnej sytuacji zdrowotnej, a nie ustrzeże przed 

zarażeniem tych, których test dał wynik ujemny. Przy odpowiednio podjętej decyzji, akcja szczepień 

wśród nauczycieli i pracowników placówek oświatowych powinna być skorelowana z powrotem uczniów 

do szkół, być może nawet w terminie zaproponowanym przez Rząd RP.  

     Nauka w murach szkolnych jest bardzo ważna dla rozwoju młodych ludzi. Wszyscy tego pragniemy, 

a powrót do tego stanu, będzie oznaką naszej przewagi nad pandemią. Jednakże priorytetowe objęcie 

akcją szczepień nauczycieli pozwoli na realizację zadań oświatowych w normalnych warunkach nawet 

szerszej grupy niż uczniowie klas od I do III. Jako przedstawiciele organów prowadzących, jesteśmy 

przekonani, że można takie działanie efektywnie przeprowadzić, co w wypadku zaistniałej potrzeby, 

bardzo chętnie wesprzemy. 
                                                        
 

                                                                               Z poważaniem 

                                                                                              Jacek Gursz  
                                                                                               
                                                                                   Przewodniczący SGiPW 
 
 
 

   Do wiadomości: 
 

1. Minister Zdrowia Adam Niedzielski 
2. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek 
3. Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Szczepień przeciw Covid – 19 Łukasz Krysztofiak 
4. Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID – 19 Michał Dworczyk 
5. Wielkopolskie JST 
6. Media  

 


