
Uchwała Nr 23/VI/1999
Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym w Otwocku - Świdrze, ul. Majowa 17/19.

Uchwała Nr 23W/1999
Rady Powiatu Otwockiego

z dnia 25 marca 1999 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym w

Otwocku - Świdrze, ul. Majowa 17/19

Na podstawie:
> art. 5 ust. 2 pkt l i art. 5a oraz art. 58 ust. l, 2 i 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz.U. Nr 67,poz.329 z 1996 r., Nr
106, póz. 496; z 1997 r Nr 28, poz.153, Nr 117,poz.759, Nr 141, póz. 943,, Nr 162,
póz. 1126 z 1998 r,
> art. 2 ust. l ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego /Dz.U. Nr 12, póz. 96/,
> art. 4 ust. l pkt l oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym /Dz.U. Nr 91, poz.578/
> rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 5 lutego 1 999 r. w sprawie sposobu
i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogu
systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów /Dz.U. Nr 14, póz. 124/, Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§1.

Przekształca się z dniem 01.09.1999 r. Szkołę Podstawową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Otwocku - Świdrze, ul.  Majowa 17/19 o strukturze  organizacyjnej  klas  I-VIII w sześcioletnią  Szkołę
Podstawową w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Otwocku - Świdrze, ul. Majowa 17/19, o
strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej „Szkołą".

§2.

Szkoła nie posiada obwodu szkolnego. Uczniowie są do niej przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi
odrębnymi przepisami.

§3.

Organizację Szkoły określi statut, który zostanie nadany przez Radę Pedagogiczną w terminie do dnia 15
czerwca 1999 r.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 1999 r.

UZASADNIENIE

do projektów uchwal o przekształceniach szkół podstawowych specjalnych oraz o utworzeniu gimnazjów.
Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym szkół i placówek oświatowo-wychowawczych szkolnictwa
specjalnego  jest  powiat  i  do  jego  kompetencji  należy  przekształcenie  szkół  podstawowych  z
ośmioklasowych w sześcioklasowe oraz utworzenie gimnazjów.
Zgodnie  z  powołanymi  w podstawie  prawnej  artykułami  ustawy o  systemie  oświaty organ prowadzący
tworzy szkołę lub placówkę oświatową lub ją przekształca na podstawie aktu założycielskiego lub zmiany
tego  aktu.  Uchwała  rady  powiatu  stanowi  podstawę  do  wydania  aktu  założycielskiego  przez  zarząd
powiatu.
Szkoły podstawowe  i  gimnazja  działające  w placówkach leczniczych lub  ośrodkach wychowawczych nie
posiadają obwodów szkolnych.
Nowo  utworzone  gimnazja  będą  działały z  wykorzystaniem bazy dydaktycznej  dotychczas  działających
szkół.
Zarząd powiatu w oparciu o art.  7.  ust.  l  ustawy przepisy wprowadzające  reformę  systemu szkolnego
może powierzyć obowiązki dyrektora gimnazjum dyrektorowi szkoły podstawowej działającej w placówce, w
której utworzono gimnazjum.
Koszty  wprowadzenia  wyżej  opisanych  przekształceń  w  prowadzonych  przez  powiat  otwocki  szkołach
podstawowych oraz utworzenia gimnazjów są minimalne i zostaną pokryte z dotacji z budżetu państwa.


