
W AROSTA 
Y ,  

	  .ZySzWfKwMk 
Elektre icznie podpisany przez 

isław Kruszewski 
3  Data: 2020.09.02 14:30:32 +0200"  

ZARZĄD POWIATU 
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ZARZĄD
Y.. 

OW1Ź  T U O,WOCM EGO 
z dnia .. 	"(V .V 	2020 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej 
dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii Jędruś" w Józefowie ul. Glówna 10 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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., poz. 1646) 
zarządza się, co następuje: 

* 1. Wyraża się  zgodę  na prowadzenie od II semestru roku szkolnego 2020/2021, 
wyłącznie w formie elektronicznej, dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej 
Nr 4 Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś " w Józefowie ul. Główna 10 

* 2. Wykonanie uchwały powierza się  dyrektorowi Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 
4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś" w Józefowie ul. Główna I 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przej  1 

/ „ńłu 
4. 	 

Dokument podpisany przez 
GRZEGORZ MICHALCZYK 
Data: 2020.09.02 15:48:59 
CEST 

Krzysztof 
Olszewski 

Elektronicznie podpisany 
przez Krzysztof Olszewski 
Data: 2020.09.02 17:21:44 
+0200" 



Opracowa 
Dyrektor 
Hanna Maje 

aty Powiatowej 
- Smółka 

Uzasadnienie 

W dniu 10 sierpnia 2020 r. wpłynął  wniosek dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
„Jędruś" w Józefowie przy ul. Głównej 10 o wyrażenie zgody na prowadzenie od Ii semestru 
roku szkolnego 2020/2021 dzienników lekcyjnych w szkole wyłącznie w formie 
elektronicznej. 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., poz. 1646) dzienniki elektroniczne mogą  być  
prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej za zgodą  organu prowadzącego. Wobec 
powyższego konieczne jest podjęcie stosownej uchwały. 


