
Zarządzenie Nr 22/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie powołania zespołu bezpieczeństwa w ZSP w Ryczowie  

w okresie epidemii COVID-19 podczas funkcjonowania szkoły i przedszkola  

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. 

zm.), wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla 

przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, 

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019. poz.59 z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 

§ 1 

1. 1. Z dniem 27.08.2020 r. powołuję zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego w szkole 

podstawowej i przedszkolu.   

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej: p. Agnieszka .Dej, p. Kamil Szewczyk 

2) Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi: p. Jadwiga Biela 

3) Przedstawiciel Rady Rodziców: p. Agnieszka Kozioł 

3. Dyrektor powołuje także szkolnego koordynatora bezpieczeństwa, który jest jednocześnie 

przewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego szkoły podstawowej i przedszkola – 

p. Zygmunt Kubas.  

3. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań poszczególnych członków zespołu ds. 

bezpieczeństwa 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 szkoły podstawowej i 

przedszkola.  

6. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego przekazywania bieżących 

informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkolnemu 

koordynatorowi bezpieczeństwa. 

7. Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji: 

1) podczas osobistej rozmowy; 

2) drogą telefoniczną; 

3) droga e-mailową. 

§ 2  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


