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UCHWAŁA Nr ..^QilfW^
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia A5..U^Cp.da.^Q^
w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie części zajęć

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu

<^

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920, z 2021 r. poz.1038 i póz. 1834) oraz § 18 ust. 2a i 2c
rozporządzenia Ministra 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 2020
r. póz. 1604), Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ l.Wyraża się zgodę na zawieszenie przez dyrektora części zajęć w Specjalnym Ośrodku
Szkolno -Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu w okresie od 15 listopada 2021 roku
do 18 listopada 2021 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,
w której może być zagrożone zdrowie uczniów.

§ 2. Zawieszenie części zajęć, o których mowa w § l dotyczy jednej klasy Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu
o nazwie 3UA.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu oraz Dyrektorowi Specjalnego
Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu
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UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2021 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
im. Jana Brzechwy w Łowiczu złożył wniosek o wyrażenie zgody na zawieszenie części zajęć
w okresie od 15 listopada 2021 roku do 18 listopada 2021 roku w obliczu zagrożenia zdrowia
uczniów wobec potwierdzonego wynikiem badania zakażenia SARS-CoV-2 zachorowania na
COVID u ucznia oraz objęcia kwarantanną 3 nauczyciela oraz 4 uczniów.

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, może zawiesić częściowo
zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być
zagrożone zdrowie uczniów zgodnie z przepisami § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra
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 2020 póz. 1604).

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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Wydziału Ko^oĄi^ądzania Jedsostkami
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