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W związku z pandemią koronawirusa COViD-19, która wymusiła 
w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 zdalne nauczanie oraz ryzykiem 
wystąpienia analogicznej sytuacji w roku szkolnym 2020/2021 proszę 
o udzielenie następujących informacji:

1. Ilu uczniów szkół ponadpodstawowych podlegających pod Powiat 
Rawskim nie ma dostępu do sprzętu komputerowego lub Internetu?

2. Ile zestawów komputerowych zostało zakupionych i przekazanych 
przez Powiat Rawski dla uczniów i nauczycieli (proszę 
o wyszczególnienie) do dnia 10.08.2020 r.

3. Ile wynosiła wartość przekazanych zestawów?
4. Ile środków na zakup sprzętu komputerowego pochodziło z dotacji 

zewnętrznych, a ile zostało wydatkowych z środków własnych 
powiatu?

5. Czy planowane są kolejne zakupy sprzętów komputerowych?

Z poważaniem,

Adrian Galach
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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 10 sierpnia 2020 r. dotyczące dostępności 
do nauki zdalnej informuję:

Adl. Z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół w czasie prowadzenia nauki 
zdalnej (03-06 2020) wynika, że zdecydowana większość uczniów posiadała dostęp do 
intemetu i komputera. Osobną sprawą jest jakość posiadanego łącza internetowego oraz 
samego sprzętu komputerowego i jego ilość w rodzinach wielodzietnych, gdy więcej niż 
jedno dziecko jest uczniem i w tym samym czasie musi korzystać z komputera. Uzyskanie 
jednak dokładnych danych w tej materii jest praktycznie niemożliwe. Po pierwsze ze względu 
na obowiązujące dotychczas przepisy prawa, które ograniczają możliwość pozyskiwania 
informacji o statusie materialnym uczniów i ich rodzin do ściśle określonych przypadków 
( ustawa o pomocy społecznej, przepisy określające postępowanie podatkowe itp.), a po 
drugie ze względu na ich znaczną rotację. Uczniowie klas maturalnych opuścili już mury 
naszych szkół, a obecnie trwa nabór do klas pierwszych. Stanowi to 25-30 % wszystkich 
naszych uczniów. Nie znamy jeszcze ostatecznej liczby uczniów przyjętych do klas 
pierwszych, tym bardziej nie możemy w sposób odpowiedzialny w chwili obecnej udzielać 
odpowiedzi o tym, czy mają oni dostęp do intemetu i komputera, czy też nie.

Najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. 2020. 1394) daje dyrektorowi szkoły 
prawną możliwość dokonania takiego rozeznania, w przypadku wprowadzenia w tej szkole 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Cyt.:” ,,j>' 1. 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 dyrektor jednostki systemu 
oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 
zajęć, w szczególności:

1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania i intemetu umożliwiających interakcję między uczniami a 
nauczycielami prowadzącymi zajęcia

Tak więc, w przypadku wprowadzenia w którejś ze szkół zaj^ć zdalnych dyrektor w oparciu 
o cytowany powyżej nowy przepis będzie mógł w zgodzie z prawem dokonać ustalenia w 



sprawach, o które Pan pyta. Nadal jednak dotyczyć to będzie określonej szkoły i określonej 
sytuacji w niej panującej.

Ad 2. Do dnia 10.08.2020 zostało zakupionych 31 komputerów przenośnych Dell Vostro 
3590 wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane do niżej wymienionych szkół, 
prowadzonych przez Powiat Rawski:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej - 
otrzymało 7 komputerów;
2) Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej - otrzymał 6 komputerów;
3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej
- otrzymał 6 komputerów;
4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej - otrzymał 6 komputerów;
5) Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej - otrzymał 6 komputerów.

Wszystkie komputery przenośne służą nauczycielom w/w szkół i placówek oświatowych. 
Powiat Rawski nie występował z wnioskiem o komputery dla uczniów w drugim naborze 
wniosków, gdyż mogły to uczynić jedynie samorządy gminne.

Ad 3. W ramach złożonego wniosku Powiat Rawski otrzymał dofinansowanie w wysokości 
97 500 zł. i taka jest wartość przekazanych szkołom zestawów.

Ad 4. Wszystkie zestawy komputerowe zostały zakupione z otrzymanego dofinansowania. 
Powiat Rawski nie przekazywał na ten cel środków własnych.

Ad 5. Jeżeli powróci nauczanie zdalne do szkół od nowego roku szkolnego i będzie 
możliwość pozyskania kolejnych środków finansowych na ten cel, Powiat Rawski będzie o 
nie aplikował.

Z poważaniem


