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Pan 
Dariusz Piontkowski 
Minister Edukacji Narodowej

w doniesieniach medialnych pojawiły się obawy o sytuację dzieci przewlekle chorych, 

w związku z powrotem uczniów do szkół na zajęcia stacjonarne, a także rodzin, wśród 

których znajdują się osoby obciążone ryzykiem cięższego przebiegu COVID-19, z uwagi 

wiek oraz stan zdrowia.

Stąd warto odwołać się do przepisu §18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r., poz. 1166 ze zm.).

Na jego podstawie dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na 

czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być 

zagrożone zdrowie uczniów. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Zatem także w przypadku np. grupy uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii 

lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów, którzy posiadają 

wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie dla nich zajęć w formie tradycyjnej1. 

Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru formy kształcenia dla dzieci przewlekle 

chorych – zakładając, że dziecko posiada stosowną opinię lekarza sprawującego opiekę 

1 Uzasadnienie Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966/katalog/12708029#12708029.
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zdrowotną nad uczniem – nie powinno niepotrzebnie wydłużać procedury poprzez wymóg 

uzyskania przez dyrektora szkoły opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego w tej sprawie. Jak się wydaje, wystarczy w tym zakresie konsultacja i współpraca 

z pielęgniarką środowiskową nauczania i wychowania (w ramach sprawowanej w szkole 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami).

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że powrót dzieci do szkół budzi również 

niepokój rodzin, w których w bliskim otoczeniu ucznia (tj. w tym samym domu) funkcjonują 

osoby obciążone ryzykiem cięższego przebiegu COVID-19, z uwagi wiek oraz stan zdrowia. 

Przepisy nie uwzględniają tego typu sytuacji szczególnych, w których rodzice mogliby 

wnioskować i uzyskać możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko w trybie 

kształcenia na odległość.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 2 oraz 10a ust.1 ustawy z dnia 

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2020 r., poz. 141), zwracam się 

o rozważenie zmian w przepisach, które:

1. umożliwią dyrektorom szkół podejmowanie decyzji o formie kształcenia dla dzieci 

przewlekle chorych, bez konieczności występowania o opinię do właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, po spełnieniu przez rodziców 

warunku przedstawienia stosownej opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną 

nad uczniem;

2. umożliwią dzieciom podjęcie nauki w trybie kształcenia na odległość na wniosek 

rodziców, w szczególnych zdrowotnych sytuacjach rodzinnych.    

Informuję, że od dnia 29 czerwca 2020 r. siedziba Biura Rzecznika Praw Dziecka mieści się pod nowym 

adresem. Z uwagi na powyższe, proszę bieżącą korespondencję kierować na adres: 

ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa.
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