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……………………………………………. 

                                                                                                                                                                               (miejscowość, data) 

 

…………………………………..…………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

……………………………..………………………….. 

…………………………………………………..…….. 

 

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

 

…………………………………………………..……. 

…………………………………………………….….. 

(adres korespondencyjny rodziców/opiekunów prawnych) 

 

………………………………………………………….……………. 

(imię i nazwisko dyrektora szkoły) 

 

………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………….………. 

(nazwa szkoły) 
 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

(adres szkoły) 

 

 

WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI W ZWIĄZKU ZE SKIEROWANIEM NA 
KWARANTANNĘ 

 
 
W związku ze skierowaniem mnie/mojego dziecka (imię i nazwisko) na kwarantannę w 
dniach od ……………………….. do …………………….. 2021 r., wzywam dyrektora tut. Szkoły do 
udzielenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego pisma, 
odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. W jaki sposób i od kogo dyrektor tut. Szkoły uzyskał informację o skierowaniu mojego 
dziecka na kwarantannę? 

2. Czy w ww. sprawie zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne zgodnie z 
przepisem art. 32 ust. 1  Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi? 

3. Czy zgodnie z § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor uzyskał pozytywną opinię właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego warunkującą zawieszenie na czas 
oznaczony zajęć stacjonarnych w szkole? 
a) W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe zapytanie – wnoszę 

o doręczenie tej opinii 
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b) W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe zapytanie – wnoszę 
o wskazanie, na jakiej podstawie prawnej pomimo braku uzyskania ww. opinii 
Dyrektor zawiesił zajęcia stacjonarne w szkole? 

4. Kiedy i u kogo uzyskano wynik pozytywny testu na obecność wirusa Sars-CoV-2? 
5. Czy ww. osoba miała objawy wskazujące na zakażenie ww. wirusem, czy też była tzw. 

osobą „bezobjawową”? 
6. Czy, a jeśli tak - to kiedy ww. osoba została skierowana na izolację lub kwarantannę? 
7. Jeśli ww. osoba miała objawy zakażenia, to od kiedy i jakie? 
8. Czy ww. objawy wystąpiły przed skierowaniem ww. osoby na kwarantannę lub 

izolację, czy też po? 
9. Gdzie, kiedy i jak długo moje dziecko było wystawione na ekspozycję wirusa Sars-

CoV-2? 
10. W jakiej odległości (w metrach) znajdowało się  moje dziecko od osoby, u której 

potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2d i jak długo moje dziecko znajdowało 
się  w ww. odległości? 

11. Czy odległość ta zmieniała się, a jeśli tak to w jakim zakresie oraz jak długo moje 
dziecko znajdowało się w takiej odległości od osoby, u której potwierdzono zakażenie 
wirusem Sars-CoV-2? 

12. Kto był świadkiem mojego kontaktu/kontaktu mojego dziecka z osobą, u której 
potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i jakie informacje przekazała ta osoba? 

13. Czy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 nastąpił w 
pomieszczeniu, a jeśli tak to jaka była wielkość tego pomieszczenia (długość, 
szerokość oraz powierzchnia w metrach kwadratowych)? 

14. Gdzie dokładnie w pomieszczeniu znajdowała się osoba, u której potwierdzono 
zakażenie wirusem Sars-CoV-2 i czy osoba ta miała maskę ochronną lub też w inny 
sposób zakrywała usta i nos, czy też nie? 

15. Czy pomieszczenie, w którym przebywała ta osoba było wietrzone  zgodnie z 
zaleceniami? 

16. Czy w ww. pomieszczeniu znajdowały się ławki, w których siedzieli uczniowie, czy też 
było to pomieszczenie nieumeblowane (np. sala gimnastyczna) ? 

17. Czy osoby znajdujące się w ww. pomieszczeniu siedziały przy ławkach, a jeśli tak to w 
jakiej odległości znajdowały się od siebie te ławki z uwzględnieniem ławek z przodu, z 
tyłu i z boków? 

18. W której ławce siedziała osoba, u której potwierdzono zakażenie ww. wirusem? 
19. W jakiej odległości od tej osoby znajdowały się osoby siedzące najbliżej? 
20. Czy dane odnośnie czasu potencjalnego kontaktu z osobą, u której test na obecność 

wirusa Sars-CoV-2 dał wynik pozytywny oraz odległości od tej osoby, a także dane 
odnośnie parametrów pomieszczenia, w którym to miało nastąpić zostały przekazane 
do właściwej jednostki sanepidu? 

21. Czy na ww. okoliczność została sporządzona jakaś dokumentacja, a jeśli tak to jaka? 
22. Czy wśród kryteriów przemawiających za wskazaniem mnie/mojego dziecka jako 

osoby, która mogła być potencjalnie zakażona ww. wirusem był fakt przyjęcia lub nie 
preparatu mającego zapobiegać zakażeniu wirusem Sars-CoV-2? 

23. Czy kontakt z ww. osobą miały również inne osoby, których dane nie zostały 
przekazane do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a jeśli tak to z jakiego 
powodu ich dane nie zostały przekazane? 
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24. Czy i na jakiej podstawie został sporządzony rejestr osób, które miały mieć kontakt z 
osobą, u której test na obecność wirusa Sars-CoV-2 dał wynik pozytywny? 
a) kto jest administratorem ww. rejestru? 
b) na jakiej podstawie ww. rejestr jest prowadzony? 
c) skąd pochodzą dane do ww. rejestru? 
d) czy osoby, których dane znajdują się w ww. rejestrze zostały powiadomione o tym 

fakcie oraz o przysługującym im w związku z tym uprawnieniach? 
e) w jaki sposób przetwarzane są dane znajdujące się w ww. rejestrze oraz komu i w 

jakich sytuacjach są przekazywane dane tam umieszczone? 
f) czy osoby, których dane znalazły się w ww. rejestrze zostały poinformowane o 

możliwości wglądu do tego rejestru oraz przysługującym im uprawnieniu do 
żądania sprostowania danych tam zawartych, a jeśli nie to dlaczego i na jakiej 
podstawie pozbawiono je tego prawa oraz kto podjął taką decyzję lub dopuścił się 
tego zaniechania? 

25. Czy w szkole prowadzony jest rejestr nauczycieli i uczniów, którzy przyjęli preparaty 
medyczne mający zapobiegać zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, a jeśli tak, to: 
a) kto jest administratorem tego rejestru? 
b) na jakiej podstawie jest on prowadzony? 
c) skąd pochodzą dane do tego rejestru?  
d) czy osoby, których dane znajdują się w tym rejestrze zostały powiadomione o tym 

fakcie oraz o przysługującym im w związku z tym uprawnieniach? 
e) w jaki sposób przetwarzane są dane znajdujące się w tym rejestrze oraz komu i w 

jakich sytuacjach są przekazywane? 
26. Jeżeli w szkole przetwarzane są dane dotyczące zdrowia uczniów lub pracowników, 

proszę o wskazanie, jakie środki zostały podjęte w celu ochrony danych szczególnego 
rodzaju? 

27. Czy, a jeśli tak to kto z ramienia szkoły przekazał do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej dane osób mających mieć kontakt z osobą, u której stwierdzono 
pozytywny wynik testu na obecność wirusa Sars-CoV-2?  

28. Na jakiej podstawie prawnej przekazano ww. dane oraz jakie okoliczności faktyczne 
przemawiały za ich przekazaniem? 

29. Czy przekazując ww. dane powyższa osoba dysponowała informacjami dotyczącymi 
rzeczywistego czasu kontaktu oraz odległości w jakiej miał nastąpić kontakt z osobą u 
której stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa Sars-CoV-2, a jeśli nie 
- to na jakiej podstawie zadecydowała o przekazaniu tych danych? 

Po uzyskaniu wnioskowanych informacji rozpatrzę możliwość złożenia środka odwoławczego 
do nałożonej kwarantanny lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

                       (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 


