
projekt Nr ……….. 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia  ..................................... 2022 r. 

 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

 
Na podstawie 4 ust 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 89 ust.1   
i 29 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

         
  § 1. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. zamierza się zlikwidować Szkołę Policealną Specjalną  
Nr 3 dla Niesłyszących, Słabosłyszących,  oraz  Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 
 

     § 2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu Otwockiego do wystąpienia 
do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Policealnej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2  
w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 
 
    § 3. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu Otwockiego do skierowania uchwały do 
zaopiniowania przez właściwe dla oświaty związki zawodowe zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. 
 

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Adwokat Łukasz Banaszek  

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

 Szkoła Policealna Specjalna  Nr 3 dla Niesłyszących, Słabosłyszących,  oraz  Autyzmem, 
w tym z Zespołem Aspergera  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2  
w Otwocku przy ul. Literackiej 8 została powołana Uchwałą Nr 38/VII/11 Rady Powiatu  
w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011 r.  Założenie tej szkoły było próbą rozszerzenia oferty 
edukacyjnej w szkole podstawowej i w gimnazjum działających wówczas w placówce. 
Zmniejszająca się systematycznie liczba dzieci w Ośrodku skłoniła organ prowadzący do 
rozszerzenia oferty  w nadziei  na zainteresowanie młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej 
kształceniem w SOSW Nr 2.                   
 Szkoła Policealna miała rozpocząć działalność od 1 września 2011 r, niestety nie udało 
się zrekrutować żadnej klasy i de facto szkoła nigdy nie rozpoczęła kształcenia, choć do tej 
pory utrzymywana była w strukturze Ośrodka. 
 W roku 2014 oferta edukacyjna, wobec ciągle zmniejszającej się liczbie dzieci 
niesłyszących i słabosłyszących pragnących uczyć się w placówce, została rozszerzona  
o edukację dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, co stanowiło odpowiedź na 
potrzeby środowiska i zapewniło pełne wykorzystanie możliwości i bazy lokalowej 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. W kolejnych latach również nie udało 
się zrekrutować uczniów do szkoły policealnej. 
 W związku z tym, że likwidowana szkoła także w roku szkolnym 2022/2023 nie 
prowadzi żadnej klasy i nie ma w niej ani jednego ucznia nie zachodzi konieczność 
informowania uczniów/wychowanków i ich rodziców o zamiarze likwidacji szkoły. Brak 
uczniów skutkuje także brakiem konieczności zapewnienia miejsca uczniom likwidowanej 
szkoły w innych placówkach tego samego typu. 
 Wobec powyższego, konieczna jest formalna likwidacja szkoły, co jest możliwe po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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Dyrektor Oświaty Powiatowej 
mgr Hanna Majewska - Smółka 


