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w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przerw w pracy przedszkoli 
specjalnych w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 29 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 910 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych 
przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) na wniosek dyrektorów Specjalnych Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych i rad rodziców Przedszkoli Specjalnych wchodzących w skład tych 
Ośrodków uchwała się, co następuje: 

1. Ustała się  na rok szkolny 2021/2022 przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli 
specjalnych dla: 
1) Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 

im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, 
2) Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 

w Otwocku przy ul. Literackiej 8 
- w terminach zgodnych z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego, na podstawie którego 
pracują  pozostałe jednostki wchodzące w skład ww. Ośrodków. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorom Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 
i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

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 życie z dniem podjęcia. 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią  § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 
2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 502) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem 
przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora 
przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek 
dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są  placówkami feryjnymi i w roku szkolnym 
2021/2022 kończą  działalność  dydaktyczną  z dniem 24.06.2022 r. Doświadczenie ubiegłych 
lat wskazuje na małe zainteresowanie rodziców udziałem dzieci w zajęciach przedszkolnych 
w czasie wakacji. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu, na wniosek dyrektorów - SOSW NrI i SOSW Nr 
2 oraz rad rodziców przedszkoli specjalnych wchodzących w skład tych ośrodków, ustala na 
rok szkolny 2021/2022 przerwy w pracy przedszkoli, zgodne z organizacją  pracy szkół  
wchodzących w skład ww. placówek. 

Opracowała: 
Dyrektor O 	ty Powiatowej 
Hanna Maje s,,: - Smółka 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 


