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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) zwracamy się do Pana Ministra 

z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

1. Ile szkół, ilu uczniów i ilu nauczycieli realizowało od początku roku szkolnego 2021/2022 

naukę zdalną? Ilu uczniów i nauczycieli przez ile dni przebywało w tym roku szkolnym 

na kwarantannie? Ile z tych osób przebywających na kwarantannie było zaszczepionych 

przeciwko COVID-19? 

2. Ile punktów szczepień zostało zorganizowanych w placówkach oświatowych i ilu 

uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników oświaty oraz ile osób z ich rodzin 

(uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników oświaty) zostało w nich zaszczepionych? 

3. Kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej powinien powiadamiać nauczycieli, 

pracowników oświaty i uczniów, że są kierowani na kwarantannę oraz przeprowadzać 

tzw. postępowanie wyjaśniające? 

4. Ile wpłynęło do MEiN od marca 2020 roku do chwili obecnej skarg dotyczących łamania 

prawa i nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedszkoli, szkół, uczelni w reżimie 
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sanitarnym, jakich one dotyczyły nieprawidłowości? Jakie działania na rzecz usunięcia 

przyczyn tych skarg ministerstwo podjęło?  

5. Ile wpłynęło do MEiN skarg dotyczących stosowania kar wobec uczniów, pracowników 

za brak maski na terenie szkoły od marca 2020 r. do chwili obecnej? Jakie działania na 

rzecz usunięcia przyczyn tych skarg ministerstwo podjęło?  

6. Ile interwencji związanych z aktami segregacji sanitarnej
1
 w szkołach zostało podjętych 

przez MEiN od marca 2020 roku do chwili obecnej. Jakie były przyczyny i skutki tych 

interwencji? 

7. Jakie działania podjęło ministerstwo w związku z ogólnie znanymi faktami, podawanymi 

w mediach, dotyczącymi niewpuszczania na teren placówki oświatowej uczniów  

i nauczycieli, którzy z różnych względów nie mieli założonej maski? Jaka była podstawa 

prawna podjętych przez dyrektorów w tej kwestii decyzji? 

8. Jakie działania podjęło ministerstwo w związku z ogólnie znanymi faktami, podawanymi 

w mediach, nagradzania przez szkoły najliczniej wyszczepionych na COVID-19 klas? 

9. Jakie badania dotyczące skutków nauczania zdalnego zleciło ministerstwo i jakie są 

wyniki tych badań? 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

„Nauczyciele dla Wolności” 
(w trakcie rejestracji ogólnopolskiego stowarzyszenia 

 skupiającego ponad 180 członków) 

 

Agnieszka Pawlik-Regulska, Jarosław Dąbrowski,  

Bogusława Cesarz, Aleksandra Orlicka, Anna Stefańska, 

Justyna Gurgas-Barczyk, Izabela Korszla, Rajmund Kowalczyk 

 

 

                                                           
1
 Za akty segregacji sanitarnej uważamy inne traktowanie osób noszących maski i tych, którzy z różnych 

względów ich nie zakładają, inne traktowanie osób zaszczepionych przeciwko Sars-Cov-2 i osób, które nie 
poddały się szczepieniu (np. w kwestii nakładania kwarantanny). 


