
Odpowiedz na interpelacj^/zapytanie Radnego/Radnej

Interpelacja/zapytanie Radnego Dariusza Cecotki z dnia 20.08.2020

Tytut interpelacji/zapytania: Rozpocz^cie roku szkolnego 2020/2021 a Covid-19 
w szkotach na terenie Miasta Piotrkow Trybunalski______________________________
Ad. 1
Dyrektorzy jednostek oswiatowych przygotowali swoje jednostki zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Glownego Inspektora 
Sanitarnego. Ministerstwo Zdrowia umozliwito zamowienie przez placowki ptynow 
do dezynfekcji oraz maseczek ochronnych, ktore pod koniec sierpnia byty rozdysponowane 
do szkol.
Ad. 2
Informacje dotycz^ce zabezpieczeh, ktore b$dq stosowane w jednostkach oswiatowych 
znajdujq si? na stronach ministerstwa, kuratorium oraz bezposrednio na stronach szkot. 
Ponadto kazda szkota stworzyta wewn?trzn^ procedur? funkcjonowania placowki w czasie 
pandemii i sposob post?powania w razie wyst^pienia zagrozenia. Dyrektorzy sctele 
wspolpracuj^ z Radami Rodzicow w zakresie eliminowania zagrozeh.
Ad. 3
Dyrektorzy s^ w statym kontakcie ze Stacj^ Sanitarno-Epidemiologicznq. Wytyczne zostaty 
przekazane do wiadomosci dyrektorow. Ponadto, podczas corocznego spotkania 
z dyrektorami szkot obecni byli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej, Centrum Zarz^dzania Kryzysowego oraz Gtowny Specjalista ds. BMP. 
Szkoty posiadaj^ dedykowany numer kontaktowy do Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej, Referatu Zarz^dzania Kryzysowego oraz Referatu Edukacji.
Ad. 4
Zaj?cia b?d3 si? odbywac si? w formie stacjonarnej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Glownego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wyst^pienia 
zagrozenia, dyrektor kontaktuje si? z Powiatow^ Stacjq Sanitarno-Epidemiologiczn^. 
Po uzyskaniu rekomendacji (opinii)i uzgodnieniu z organem prowadzqcym, dyrektor zmienia 
form? ksztatcenia.
Ad. 5
Przedszkola samorz^dowe oraz szkoty podstawowe rozpocz?ty dzialalnosc w maju, 
w zwi^zku zczym istniata koniecznosc wyposazenia ich w niezb?dne srodki ochrony 
osobistej. Srodki te byty rozdysponowane przez Urzqd Miasta. Przed rozpocz?ciem roku 
szkolnego 2020/2021 placowki oswiatowe na terenie Miasta zostaty wyposazone w 9660 
litrow ptynu do dezynfekcji oraz 37 200 maseczek ochronnych z puli Ministerstwa Zdrowia. 
Ad. 6
Referat Zarz^dzania Kryzysowego posiada zapasy srodkow ochrony osobistej. Ponadto 
szkoty dysponuj? srodkami finansowymi na uzupetnienie w razie wystqpienia brakow 
srodkow dezynfekujgcych bgdz maseczek.____________________________________ ____
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