
UCHWAŁA NR 104/XVII/08
w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku
przy ul. Majowej 17/19.

UCHWAŁA NR 104/XVII/08

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (teksy jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 5 i 5b, art. 6 pkt 1, 2, i 3 oraz art. 58 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2008 r. zakłada się Przedszkole Specjalne Nr 1 dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

§ 2.

Przedszkole Specjalne o którym mowa w § 1 będzie realizowało program wychowania przedszkolnego w
oparciu o obowiązujące przepisy normujące zasady kształcenia specjalnego.

§ 3.

Przedszkole, o którym mowa w § 1 będzie prowadzone w formie jednostki budżetowej.

§ 4.

Nowo  założone  Przedszkole  Specjalne  Nr  1  włącza  się  w  struktury  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

§ 5.

Organizację Przedszkola Specjalnego określi Statut Ośrodka.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Baza lokalowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 pozwala
na  rozszerzenie  oferty  edukacyjnej,  umożliwiając  założenie  i  prowadzenie  przedszkola  specjalnego.
Założenie  tej  placówki  jest  odpowiedzią  na  zapotrzebowanie  rodziców  dzieci  w  wieku przedszkolnym
cierpiących  na  różnego  rodzaju  dysfunkcje  rozwojowe,  uniemożliwiające  tym dzieciom korzystanie  z
przedszkoli  ogólnie  dostępnych.  Z  wniosków  i  pytań  rodziców  wpływających  do  Oświaty  Powiatowej
(kierujemy dzieci do placówek kształcenia specjalnego) wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie właśnie
na ten typ usług edukacyjnych.
Obecnie Ośrodek obejmuje wczesnym wspomaganiem rozwoju 18 dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Zasady
podziału części  Oświatowej  subwencji  ogólnej  przewidują na wczesne wspomaganie  wagę P38 – 0,840
standardu,  który  wynosi  3645,72.  Wynika  z  tego,  że  na  każde  dziecko  uczęszczające  na  wczesne
wspomaganie  Powiat  otrzymuje  583,31 zł rocznie  (2 godz.  w tyg.  zajęć indywidualnych).  Co  najmniej
połowa  rodziców  dzieci  uczęszczających  na  wczesne  wspomaganie  (dzieci  te  uczęszczają  do  różnych
przedszkoli) deklaruje chęć umieszczenia swojego dziecka na Majowej, jeżeliby powstało tam przedszkole.
Waga na jedno dziecko niepełnosprawne (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym) w
przedszkolu  wynosi  4,0  standardu  (P28)  (4,0x3645,72=14  582,88)  przy  grupach  6-10  osób.  Za
utworzeniem przedszkola  dla  dzieci  upośledzonych  w  stopniu  umiarkowanym i  znacznym przemawia
ponadto  fakt,  iż  automatycznie  zyskiwalibyśmy  uczniów  do  klas  młodszych  szkoły  podstawowej
funkcjonującej  w  tym Ośrodku.  Na  dzieci  przedszkolne  z  niepełnosprawnościami  sprężonymi  i  dzieci
autystyczne jednostki samorządu terytorialnego otrzymują wagę 9,50 (tj. 34 634,34 na dziecko). Ośrodek
dysponuje  świetną  odpowiednio  wykwalifikowaną  kadrą  dydaktyczną  zapewniającą  realizację  zadań
edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego.


