Uchwala Nr ^b\S.O^
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia ^0 ^co< <5.0olAv.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziemiika lekcyjnego wyłącznie w formie
elektronicznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy
w Łowiczu
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. póz. 528) oraz §21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów
tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r.póz. 1646 oraz z 2019 r. póz. 1664) uchwala się,
co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie

elektronicznej w Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkole
Specjalnej I Stopnia, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz dzienników zajęć
rewalidacyj no-wychowawczych funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12 h, 99 - 400 Łowicz.
§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12 h, 99 - 400 Łowicz.
§3. Uchwała
od 01 września
2022 r.wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
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Członkowie Zarządu:
Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu

•Agnieszka Piwek ^
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Uzasadnienie

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy
w Łowiczu wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie
w formie elektronicznej w Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej,
Braiiżowej Szkole Specjalnej I Stopnia, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz
dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ftirikcjonujących w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy, ul. Powstańców 1863 r. 12 h, 99 - 400 Łowicz.
Zgodnie z §21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. póz.1646 z późn. zm.) organ prowadzący wyraża
zgodę na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu posiada sprzęt elektroniczny
(komputery, laptopy i tablety) i odpowiednie wamnki, umożliwiające prowadzenie dzienników
elektronicznych.
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