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99-400 Łowicz, ul. Stanisiawskiego 30

tel. (46) 811 63 00
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BR.0003.19.2021
Łowicz, dnia 17.11.2021 r.

Pan
Michał Śliwiński
Radny Powiatu Łowickiego
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W odpowiedzi na pytanie Pana Radnego zadane podczas XLVI Sesji Rady Powiatu
Łowickiego w dniu 27 października 2021 roku, dotyczące podania ilości zaszczepionych
nauczycieli i uczniów w szkołach ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim oraz
przedstawienia jakie działania są podejmowane w celu propagowania szczepień przeciw Covid-
19, poniżej przedstawiam przedmiotowe informacje:

L.p.
Nazwa szkoły/ placówki

oświatowej
Podejmowane działania w zakresie

promocji szczepień przeciw Covid-19

Procent

zaszczepionych

nauczycieli
i uczniów

l.

I Liceum

Ogólnokształcące
im. Józefa Chehnońskiego

w Łowiczu

Szkoła prowadziła działania zaproponowane
przez MEiN:

l. informacja o akcji szczepień przeciw
Covid-19 na zebraniach z rodzicami;

2. informacja wśród uczniów, że szkoła może
uczestniczyć w organizacji szczepień dla
uczniów i ich rodzin;

3. zbieranie deklaracji od chętnych do
udziahi w szczepieniach przeciw Covid-19
organizowanych za pośrednictwem szkoły:
4. prowadzenie lekcji wychowawczych na
ww. temat.

Brak danych

2.

II Liceum

Ogólnokształcące

im. Mikołaja Kopernika
w Łowiczu

l. W dniu 01.09.2021 r. wychowawcy
rozesłali do rodziców przez dziennik
elektroniczny wiadomości o organizacji
szczepień na terenie szkoły.
2. W dniu 06.09.2021 r. odbyło się spotkanie
infonnacyjne dla rodziców dotyczące
szczepień, na które zostali zaproszeni

ok.85%

nauczycieli
i ok.35%
uczniów
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koordynatorzy szczepień ze szpitala w

Głownie „Grupa Zdrowie".

3. Wychowawcy przeprowadzili na lekcjach
wychowawczych zajęcia dotyczące
profilaktyki zachorowań i szczepień
przeciwko COVID-19 z wykorzystaniem
materiałów dostępnych na stronie Ministra

Edukacji i Nauki.
4. Na zebraniu z rodzicami w dniu

16.09.2021 r. wychowawcy przypomnieli

rodzicom o możliwości zaszczepienia się na

terenie szkoły.

5. Wychowawcy przekazali rodzicom

deklaracje w związku ze szczepieniami

przeciw COVID-19.

6. W dniu 04.11.2021 r. przeprowadzona

została Akcja szczepień w II LO w Łowiczu.

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych
3. l nr l im. 10 Pułku

Piechoty

w Łowiczu

l. Rozmowy informacyjno-edukacyjne

prowadzone przez pielęgniarkę dla uczniów

na rozpoczęciu roku szkolnego.

2. Rozmowy infonnacyjno-edukacyjne

prowadzone przez wychowawców klas dla
rodziców na zebraniach we wrześniu.

3. Indywidualne rozmowy wychowawców
z rodzicami uczniów.

4. Zajęcia edukacyjne w poszczególnych

klasach prowadzone przez pielęgniarkę.

ok.80%

nauczycieli

i ok.33%

uczniów

4.

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych
nr 2 Centrum Kształcenia

Zawodowego im.
Tadeusza Kościuszki w

Łowiczu

l. Na pierwszym zebraniu z rodzicami

uczniów wszystkich oddziałów przekazano

infonnację pisemna i ustalą dotyczącą

możliwości zaszczepienia dziecka za

pośrednictwem szkoły.

2. Na podstawie deklaracji wypełnionych

przez rodziców i potwierdzających udział

dziecka w szczepieniu powiadomiono punkt

szczepień w ZOZ Łowicz, ul. Ułańska 28 o

ok.75%

nauczycieli

i ok.40%

uczniów
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7.

liczbie chętnych uczniów do zaszczepienia i
ustalono termin szczepienia.
3. Zorganizowano i zapewniono transport
uczniom na szczepienie w wyznaczonym
terminie do punktu szczepień.
4. Promocja akcji szczepień odbywała się
również w trakcie zajęć z uczniami w ramach
edukacji zdrowotnej oraz zajęć z
wychowawcą.

5. W ogólnie dostępnych miejscach na
terenie szkoły rozpowszechniono plakaty i
ulotki o charakterze informacyjno-
edukacyjnym dotyczące szczepień przeciw
Covid-19.

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych

5. nr 3 im. Władysława
Stanisława Reymonta w

Łowiczu

l. Rozesłanie do rodziców ulotek

zachęcających do szczepień.
2. Zorganizowanie szczepień dla chętnych
uczniów.

3. Rozmowy informacyjno-edukacyjne
prowadzone przez wychowawców klas.

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych

6. l nr 4 im. Władysława
Grabskiego
w Łowiczu

Od 1.09.2021 r. odbyły się spotkania z
rodzicami uczniów, którym przedstawiono
harmonogram szczepień planowanych w
szkole oraz zasady zgłaszania chętoiych wraz
z deklaracją.

Podobne informacje otrzymywali również
uczniowie na lekcjach z wychowawcą.
Na terenie szkoły zostały rozwieszone
plakaty zachęcające do szczepień.

Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Kiemozi

l. Kadra pedagogiczna informowała
rodziców/prawnych opiekunów dzieci
o możliwości zaszczepienia dziecka w
placówce podczas dowożenia wychowanków
do MOS w Kiemozi.

2. W pierwszym tygodniu września odbyły
się rozmowy o charakterze informacyjno-

ok.70%

nauczycieli
i ok.42%

uczniów

ok.95%

nauczycieli

ok.46%

nauczycieli
i ok.14%

uczniów
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edukacyjnym w grupach wychowawczych
podczas zajęć w internacie.
3. Wychowawcy grupy pierwszej opracowali
referat dla rodziców zatytułowany
„Szczepienia uczniów w wieku 12-18",
zamieszczony na stronie intemetowej
placówki.

8.

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

im. Jana Brzechwy

w Łowiczu

l. Informacja o szczepieniach przekazana na
radzie pedagogicznej i na zebraniach z
rodzicami.

2. Wywieszenie plakatów i rozdanie ulotek -
#SZCZEPIMY SIĘ.
3. Rozmowy infonnacyjno-edukacyjne na
temat szczepień w klasach szkoły branżowej
i przysposabiającej do pracy.

9.
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Łowiczu

Udostępnianie plakatów oraz ulotek

zachęcających do szczepień.

ok.42%

nauczycieli

ok.70%

nauczycieli
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Ponadto Powiat Łowicki udostępniał na strome intemetowej na Facebooku sukcesywnie

od 23.08.2021 r. do 27.10.2021 r. harmonogramy tras szczepieniobusów w Województwie
Łódzkim.
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