
projekt Nr 19 

 

 

UCHWAŁA NR ………………….  

 

RADY POWIATU W OTWOCKU    

z dnia ................................ 2017 r. 

 

w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej                     

w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 
 

 

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 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 172 ust. 2 

i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                    

i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19  

przekształca się w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

§ 2. Pełna nazwa Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Ośrodka, o którym 

mowa w § 1 brzmi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Otwocku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie             

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

Adwokat 

Łukasz Banaszek 



Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                     

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w art. 172 ust. 3 nakłada na organy prowadzące 

dotychczasowe szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi obowiązek stwierdzenia w drodze uchwały 

przekształcenia ich z dniem 1 września 2017 r. w szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.    

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 z dniem 1 września 2017 r. 

przekształca się w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zgodnie z ww. ustawą niniejsza uchwała jest 

aktem założycielskim szkoły.  

 

 

Opracowała: 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku 

Hanna Majewska-Smółka 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak 

 

 


