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ZARZĄD POWIATU 
w Otwocku 

05400 Otwock, ul. Górna 13 
tel. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 UCHWAŁA Nr .c../XUliij.9/0 

ZARZĄDU POWIATU 01"WOĆKIEGO 

z dnia ... 6. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć  w przedszkolach specjalnych 
w SOSW Nr I i SOSW Nr 2, dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 10 ust. I pkt I w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm) w Zw. z § 18 ust. 
2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. 
(Dz.U. 2003 Nr 6. poz. 69 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: 

1. Wyraża się  zgodę  na czasowe zawieszenie zajęć  w trybie stacjonarnym w terminie 
od dnia 6 maja do dnia 24 maja 2020 r. w następujących placówkach, dla których Powiat 
Otwocki jest organem prowadzącym: 

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr I im. Marii Konopnickiej 
w Otwocku Przedszkole Specjalne Nr I dla Dzieci z niepełnosprawnością  
intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym 
z Zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Otwocku przy 
ul. Majowej 17/19 

2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku Przedszkole Specjalne 
Nr 2 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących. z niepełnosprawnością  ruchową, 
z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w Otwocku przy ul. Literacka 8 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorom Jednostek, o których mowa w §I 
niniejszej uchwały. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.tJ. 
z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm) „Organ prowadzący szkołę  lub placówkę  odpowiada za jej 
działalność. Do zadań  organu prowadzącego szkołę  lub placówkę  należy w szczególności 
zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki", natomiast zgodnie z * 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeistwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6. poz. 69 z 
późn. zm.) „.Dyrektor, za zgodą  organu prowadzącego, może zawiesić  zajęcia na czas 
oznaczony,, jeżeli: wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą  zagrozić  zdrowiu 
uczniów.". 

Wobec złożonych przez dyrektorów SOSW Nr 1 i SOSW Nr 2 wniosków o zawieszenie zajęć, 
w 	związku z niebezpieczeństwem przenoszenia Koronawirusza CIyID-1 9 przez 
wychowanków i rodziców przedszkoli specjalnych wchodzących w skład Ośrodków 
wymienionych w uchwale i niemożności spełnienia wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia w tak krótkim czasie tj. do 6 maja 2020 r. konieczne jest dalsze 
zawieszenie zajęć  celem zapobieżenia ewentualnym zarażeniom. 

Projekt opracowała 
Dyrektof9wiaty  Powiatowej 
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