UCHWAŁA Nr ^/]

I LOW
•I"

Zarządu Powiatu Łowickiego

z

dnia ^....W<?.<<^.....A-.9.1P..(Q^.

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu

Na podstawę art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. póz. 511, póz. 1571, póz. 1815) oraz § 18 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Mmistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003
r. nr 6 póz. 69, z 2009 r. nr 139 poz.1130, z 2010 r. nr 215 póz. 1408, z 201 l r. nr 161 póz. 968,
z 2018 póz. 2140) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l. Wyrazić zgodę na zawieszenie przez dyrektora zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawc2ym im. Jana Brzechwy w Łowiczu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania
zwimsem
powoduCOVID-19.
wystąpieiua zdarzenia, które może zagrozić zdrowiu uczniów-podejrzenie zarażenia
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu oraz Dyrektorowi Specjalnego

Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Czlonkowie Zarządu:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki 3. Janusz Michalak - Członek Zarządu
.'•'Yd/.ia'!.i KoniJ.nji i ?^Kąvhasia Jednortkami
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j^a Wężowska
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UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2020 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Łowiczu złożył wniosek o zamknięcie placówki powohjjąc się na komunikat Ministerstwa
Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., dotyczącym konieczności zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirosa.

W dniu 16 marca 2020 r. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łowiczu
złożył pismo w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu ze względu na zdarzenia, które
mogą zagrozić zdrowiu uczniów i pracowników, tj. ogłoszenie przez WHO stanu pandemii
oraz stanu zagrożenia epidemicznego.

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,
jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, zgodnie
z przepisami § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

31 gmdnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. nr 6 póz. 69, z 2009 r. nr 139 poz.1130, z 2010 r.
nr 215 póz. 1408, z 2011 r. nr 161 póz. 968, z 2018 póz. 2140).

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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