
ZARZĄDZENIE NR 60/20 

WÓJTA GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Chełmża do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do 

realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki 

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia takich jak laptop albo 

tablet.   

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 6 ust. 3 i 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, 530, 657, 781, 872, 891 i 952) zarządzam, co następuje: 

 

     §1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

upoważniam: dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie Panią Barbarę Łaukajtys do 

dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub 

nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak laptop albo tablet. 

 

     §2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

upoważniam: dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach 

Panią Marię Kaszyńską do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do 

realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak 

laptop albo tablet. 

 

     §3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

upoważniam: po. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie 

Panią Barbarę Dunajską do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do 

realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak 

laptop albo tablet. 

 

     §4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

upoważniam: dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie 

Panią Beatę Zając do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji 

przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak laptop albo tablet. 

 

     §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 


