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Szanowny Panie Ministrze,
odpowiadając na pismo w sprawie obowiązku szczepień ochronnych, uprzejmie
informuję.
Zadaniem szkoły jest wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie
do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła
zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki,
uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci
i młodzieży. Najważniejszym celem kształcenia jest umożliwienie integralnego
rozwoju
biologicznego,
poznawczego,
emocjonalnego,
społecznego
i moralnego ucznia. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa edukacja zdrowotna,
która przez kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, wdraża ich do
zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego oraz innych
osób"".
W ramach bloku tematycznego edukacja zdrowotna, który jest realizowany
w trakcie nauki różnych przedmiotów (przyrody, biologii, wychowania
fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa), uczeń nabywa wiedzę i umiejętności
z zakresu m.in. dbałości o własne zdrowie i innych, przygotowuje się do
podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia oraz kształtuje
postawy odpowiedzialne za własne zdrowie.
Podczas lekcji przyrody uczeń doskonali umiejętności i wiedzę dotyczącą
zapobiegania chorobom, na zajęciach biologii - poznaje sposoby profilaktyki
chorób zakaźnych, w tym przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady
profilaktyki chorób wywołanych przez wirusy (grypa, ospa, różyczka, świnka,
odra, AIDS) oraz przez bakteńe (gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza).
Szczegółowe treści nauczania, pozwalają na zapoznanie się z budową
' Załącznik nr 2 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowe]
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

i funkcjonowaniem wybranych narządów układu odpornościowego. Uczeń
rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą oraz opisuje sposoby nabywania
odporności (czynnej, biernej, naturalnej i sztucznej); porównuje istotę działania
szczepionek i surowic; podaje wskazania do icłi zastosowania oraz uzasadnia
konieczność stosowania obowiązkowych) szczepień ochronnych^.
Realizacja w szkołach zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej dostarcza
uczniom informacji o różnych zagrożeniach zdrowia oraz możliwościach
ich ograniczania.
Jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność działań
profilaktycznych jest współdziałanie i współpraca wielu podmiotów, instytucji
i organizacji działających w obszarze zdrowia publicznego oraz systematyczna
edukacja i informacja w tym zakresie.
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Główny Inspektor Sanitarny
Jarosław Pinkas skierowali 8 listopada 2018 roku do dyrektorów szkół,
przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
Stanowi on apel do rodziców odpowiedzialnych za zdrowie swoich dzieci, aby
wyciągnęli wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Pochopna decyzja
odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować
poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób
zakaźnych takich jak odra. Poprzez szczepienia udało się zmniejszyć liczbę
zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować.
Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa.
List wysłany został do każdej szkoły w Polsce^.
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^ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
^ https://www.qov.pl/web/edukacia/list-minister-annv-zalewskiei-i-qlowneqo-inspektorasanitarnego-w-sprawie-szczepien-ochronnych-dzieci
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