
 

 

ZARZĄDZENIE nr  6/2020/2021 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w  Gorajcu z dnia 31  sierpnia  2020 r.  

w sprawie powołania zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz Wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu z dniem 1 września 2020 r. powołuje się 

zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego celem wsparcia  

i wzmocnienia działań zapobiegających oraz diagnozujących poziom zagrożenia COVID-19.  

 

§ 2 

W skład zespołu wchodzą: 

1) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Grażyna Malinowska 

2) Pedagog szkolny – Teresa Kwiatkowska 

3) Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi – Barbara Kwapisz 

4) Przedstawiciel Rady Rodziców – Emilia Mróz 

 
§ 3 

 
1. Zadaniem zespołu jest zbieranie bieżących informacji na temat stanu epidemicznego   

    na terenie szkoły. 

2. Dyrektor powołuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa -– Teresę Kwiatkowską, 

    który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego 

    środowiska szkolnego. 

3.Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań poszczególnych członków 

     zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego oraz ścisła współpraca  

     z dyrektorem szkoły. 

4. Szczególnym zadaniem koordynatora jest zbieranie bieżących informacji na temat stanu 

     epidemicznego na terenie szkoły oraz dokonywanie wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa 

     epidemicznego szkoły i przekazywanie na bieżąco tych informacji dyrektorowi. 

5. Każdego dnia koordynator przekazuje informację o stanie epidemicznym środowiska 

szkolnego dyrektorowi lub osobie wyznaczonej w zastępstwie za dyrektora. 



6. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego przekazywania bieżących 

informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkolnemu 

koordynatorowi bezpieczeństwa. 

7. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do bezzwłocznego przekazywania bieżących informacji 

dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego członkowi zespołu – 

przedstawicielowi Rady Pedagogicznej bądź  szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa. 

8. Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji: 

1) podczas osobistej rozmowy; 

2) drogą telefoniczną; 

3) droga e-mailową. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Alina Smarkala - dyrektor szkoły 

 


