UCHWAŁA NR 161/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach do
użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 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.) Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Panią Izabelę Górę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego
w Ratajach
do
użyczenia
sprzętu
niezbędnego
do
realizacji
przez
ucznia
lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu kształcenia, w szczególności komputerów (zestawów komputerowych), laptopów
albo tabletów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek .........................................................
Wicestarosta Mariusz Witczuk ...........................................................
Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz .........................................................
Magdalena Jankowska ....................................................
Adrian Urbański ..............................................................
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UZASADNIENIE
Na podstawie § 6 ust. 4 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, organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na
zasadzie umowy cywilnej, sprzęt (komputer/zestaw komputerowy, laptop albo tablet) niezbędny do
kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora
szkoły.
W związku z faktem, że jedyny dostępny sprzęt stanowi wyposażenia pracowni
w szkołach/placówkach, pojęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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