
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego – pierwszego, który od początku odbywa się w czasie trwają-

cej epidemii koronawirusa, co będzie skutkować, jeśli w szkołach pojawią się zakażenia, potrzebą wprowa-

dzenia nauki w trybie zdalnym lub hybrydowym – prosimy o szczegółowe informacje w poniższym zakresie. 

Jakie działania od marca do września 2020 r. podejmowało ministerstwo w zakresie wsparcia samorzą-

dów, szkół lub bezpośrednio uczniów w celu zapewnienia zarówno nauczycielom, jak i osobom uczącym się 

niezbędnego sprzętu komputerowego oraz możliwości łączenia internetowego, umożliwiającego uczestnictwo 

w zajęciach szkolnych w systemie zdalnym? Prosimy zwłaszcza o informację, jakie działania podjęło mini-

sterstwo w zakresie pomocy dzieciom z rodzin niezamożnych, także tym uczniom, którzy już w miesiącach 

marzec – czerwiec 2020 r. nie brali udziału w zajęciach, często faktycznie znikając z powszechnego systemu 

edukacji. 

Jakie działania podjął resort w zakresie wsparcia nauczycieli w rozwijaniu umiejętności prowadzenia za-

jęć przez internet? Prosimy o szczegółowy wykaz przygotowanych, przeprowadzonych, sfinansowanych lub 

współfinansowanych zajęć i szkoleń dla nauczycieli, wraz z wykazem miejsc ich realizacji, harmonogramem 

przeprowadzenia i wskazaniem liczby nauczycieli, których one objęły, oraz informacją, z jakich miast i gmin 

nauczyciele ci pochodzili. 

Prosimy o szczegółowe przedstawienie wszystkich aktów prawnych (rozporządzeń, zarządzeń, wytycz-

nych, pism) kierowanych do samorządów, kuratoriów, inspekcji sanitarnych, jak i samych szkół, w których 

resort ustalił lub rekomendował procedury postępowania w procesie nauczania w czasie trwającej pandemii 

koronawirusa. 

Prosimy o informację o ewentualnych działaniach prowadzonych w celu podniesienia, praktycznie lub 

profilaktycznie, poziomu odporności uczniów i nauczycieli, takich jak np. wsparcie finansowe zakupu szcze-

pionek na grypę, akcje promujące szczepienia lub akcje edukacyjne w zakresie postaw ograniczających moż-

liwość zakażania koronawirusem. 

Prosimy także o informacje o innych aktywnościach i działaniach ministerstwa w zakresie wsparcia 

uczniów, rodziców lub nauczycieli w czasie epidemii. 

Krzysztof Kwiatkowski 

Wadim Tyszkiewicz 
 


