
 
 
 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR 41/VII/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy  
w Otwocku  przy ul. Konarskiego 13 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład 

 
   

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                           
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz           
art. 62 ust. 5  i art. 59 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.                    
Dz. U.  z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)  uchwala się,  co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. rozwiązuje się  Zespół Szkół Ogólnokształcących                               
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku                              
przy ul. Konarskiego 13 w skład którego wchodzą Powiatowa Szkoła Podstawowa                   
Specjalna  Nr 3   i Powiatowe Gimnazjum  Nr 3. 
 

§ 2. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Powiatową Szkołę Podstawową                        
Specjalną Nr 3 i Powiatowe Gimnazjum Nr 3 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 
im. prof. A. Grucy w Otwocku  przy ul. Konarskiego  13.  
 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  
 
§ 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 Ŝycie  z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Uzasadnienie 
 

 

Analiza prowadzonego w ostatnich latach naboru do Zespołu  Szkół Ogólnokształcących  
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy wskazuje, Ŝe placówka ta 
od kilku lat podlega naturalnemu procesowi wygaszania. W roku 1997 w wyniku reorganizacji 
szpitala zlikwidowano dwa z trzech oddziałów dziecięcych, pozostawiając dla dzieci i młodzieŜy,   
a takŜe ich rodziców - stałą liczbę 40 łóŜek. Faktycznie na oddziale przebywa coraz mniej uczniów. 
W roku 2008 i 2009 w Systemie  Informacji  Oświatowej  dyrektor Zespołu wykazała – 36 uczniów 
(18 w Szkole Podstawowej i 18 w Gimnazjum), natomiast w wrześniu 2010juŜ tylko 15 uczniów        
(8 w Szkole Podstawowej i 7 w Gimnazjum). Równocześnie systematycznie zmniejsza się czas 
przebywania pacjentów – uczniów na leczeniu. Obecnie średni czas pobytu dziecka w szpitalu 
wynosi tylko 7 dni, (8 w Gimnazjum i 6 w Szkole Podstawowej), co praktycznie uniemoŜliwia 
normalną pracę dydaktyczną. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia         
27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania 
specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych       
w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 51, poz. 
446) w § 1 ust. 4 pozwala na odstąpienie od realizacji zajęć dydaktycznych  w przypadku 
uczniów przebywających na oddziale krócej niŜ 9 dni. O zamiarze likwidacji placówki 
powiadomione zostały władze szpitala oraz  rodzice uczniów przebywających w placówce                  
w momencie podjęcia uchwały intencyjnej. KaŜdy uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących              
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy nie przestaje być 
równocześnie uczniem swojej macierzystej  placówki, a jego krótki pobyt na leczeniu w szpitalu 
nie skutkuje formalnym przeniesieniem go do szkoły działającej przy szpitalu. Mazowiecki 
Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących        
w skład Zespołu Szkół. Ze względów proceduralnych konieczne jest takŜe rozwiązanie Zespołu 
w celu umoŜliwienia likwidacji szkół. Projekt uchwały został przedłoŜony związkom 
zawodowym do zaopiniowania przez co spełniony został wymóg art. 19 ust. 2 ustawy                 
o związkach zawodowych. 

 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


