UCHWAŁA Nr 208.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do
podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do
realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm. 1), uchwala się, co następuje:
§1
1. Upoważnia się dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Giżycki do podejmowania czynności w zakresie
użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia, w szczególności laptopa, tj.:
1) Panią Iwonę Rosa – dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku,
2) Pana Jarosława Kulhawika – dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania
Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku,
3) Pana Jerzego Janowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w Giżycku,
4) Panią Małgorzatę Rakowską – Ożga – dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Giżycku,
5) Panią Ewę Downar – dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku,
6) Panią Justynę Matelak – p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Giżycku,
7) Panią Iwonę Radzymińską – dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Giżycku,
8) Panią Beatę Bobieni – dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Giżycku.
2. Użyczenie sprzętu winno być poprzedzone analizą potrzeb uczniów oraz
nauczycieli w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
AKR/AKR

Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

1Zmiany

wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, poz. 564

