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Szanowny Panie Ministrze, 

 

w odpowiedzi na pismo nr KMP.573.11.2020, dotyczące  

funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w okresie 

pandemii COVID-19 uprzejmie informuję. 

5 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej przedstawił Wytyczne 

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które obowiązują 

od 1  września 2020 r. oraz 28 sierpnia br. - Zalecenia dla dyrektorów szkół 

w  strefie czerwonej/żółtej, które są publicznie dostępne na stronie 

internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2.  

Wytyczne i Zalecenia są na tyle ogólne, aby mogły stanowić 

podstawę do podejmowania skutecznych działań i wprowadzania 

narzędzi minimalizujących ryzyko zakażenia SARS-Cov-2 po 

uwzględnieniu różnorodności i specyfiki każdej placówki oraz  jej 

realnych możliwości organizacyjnych.  

Ponadto, w wyniku współpracy z Ministerstwem Zdrowia zostało 

zapewnione dodatkowe wsparcie dla przedszkoli, szkół i placówek,  

w tym młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) w środki 

ochrony indywidualnej oraz termometry bezdotykowe.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych, w tym MOW do składania zamówień na 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2


 

dostawę bezpłatnego płynu do dezynfekcji oraz masek medycznych dla 

personelu szkolnego za pośrednictwem formularza znajdującego się na 

stronie: https://soi.mz.gov.pl, zakładka: Szkoły. Zapas płynów i maseczek 

był przekazywany przez Ministerstwo Zdrowia. 

W ramach wsparcia w środki ochrony indywidualnej dostarczono 

do szkół i placówek oświatowych 6,8 mln litrów płynu do dezynfekcji,  

55 mln masek medycznych, 17,7 tys. dyspenserów i 75 tys. termometrów. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego1 dyrektor MOW 

odpowiada za przygotowanie skutecznych mechanizmów eliminowania 

zagrożeń na terenie placówki, a jednocześnie wprowadza rozwiązania 

umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich wychowanków na 

jej terenie.  

Natomiast organ prowadzący odpowiada za zapewnienie 

warunków do funkcjonowania placówki2. Tym samym w placówce 

powinny być opracowane procedury, zasady, regulaminy lub wytyczne 

w zakresie bezpiecznego sprawowania opieki nad wychowankami. 

Podzielam ocenę Pana Rzecznika, że procedury te nie mogą 

ograniczać praw wychowanków w MOW w czasie pandemii. Dlatego 

dziękuję za wskazanie dyrektorom MOW nieprawidłowości w tym 

zakresie.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji 

(ORE) na bieżąco zbiera dane dotyczące liczby potwierdzonych 

przypadków zarażenia COVID-19 wśród wychowanków i nauczycieli 

w placówkach. Z zebranych danych wynika, że  w okresie od 1 września 

do 30 października 2020 roku w 17 placówkach potwierdzono przypadki 

zarażenia COVID-19 wśród 123 wychowanków. Jednocześnie  

77 placówek, spośród 94 (ogółem funkcjonujących) zadeklarowało, że 

nie miało ani jednego przypadku zakażenia covid-19 wśród 

wychowanków, a w 8 placówkach były to pojedyncze wypadki. 

W MOW utworzono 244 pokoje–izolatki, w których może przebywać 

łącznie 630 wychowanków. Liczba miejsc zajętych w pokojach-

izolatkach wynosiła 102, w tym 54 ośrodki, spośród 94 ogółem 

                                            
1 Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 

r. poz. 910, z późn. zm.). 
2 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy.  

https://soi.mz.gov.pl/


 

funkcjonujących zadeklarowało, że nie miało żadnego zajętego miejsca 

w pokojach przeznaczonych na izolatkę dla wychowanków3. 

 Biorąc pod uwagę, że w MOW przebywa około 4500 

wychowanków, należy stwierdzić, że  dane dotyczące potwierdzonych 

zachorowań nie są niepokojące.  Z tego względu Ministerstwo Zdrowia 

nie przychyliło się do wniosku MEN w sprawie zobowiązania podmiotów 

leczniczych do wykonywania testów na obecność koronawirusa 

wychowankom MOW. Ponadto, jak wskazało Ministerstwo Zdrowia, 

testowanie dotyczy osób z grup ryzyka, które mogą przechodzić 

chorobę najciężej, tzn. osób starszych, z obniżoną odpornością. 

Natomiast młode osoby najczęściej przechodzą zakażenie bez 

objawów.  

 

Z wyrazami szacunku 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

                                            
3 Z informacji zebranych przez ORE, według stanu na dzień 4 listopada 2020 r. 

Marzena Machałek 

Sekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


