Uchwała Nr 39/VI/1999
Uchwała w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Otwocku-Świdrze, ul. Majowa 17/19.
Uchwała Nr 39/VI/1999
Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 marca 1999 r.
w sprawie założenia
Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w OtwockuŚwidrze, ul. Majowa 17/19.

Na podstawie:
> art. 5 ust. 2 pkt l i art. 5a oraz art. 58 ust. l, 2 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz.U.Nr 67 z 1996 r. poz.329, 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 15 lutego 1999 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.
Zakłada się z dniem 1 września 1999 r. publiczne gimnazjum specjalne, zwane dalej „Gimnazjum" o
nazwie: Powiatowe Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w OtwockuŚwidrze, ul. Majowa 17/19.
§2.
1. Gimnazjum, o którym mowa w § l otrzymuje status jednostki budżetowej Powiatu
Otwockiego.
2. Koszty utrzymania Gimnazjum pokrywa z dotacji budżetowych.
§3.
Gimnazjum korzysta z bazy dydaktycznej i wyposażenia Ośrodka, w którego siedzibie tworzy się
Gimnazjum. Zasady korzystania z bazy dydaktycznej i wyposażenia określi Zarząd Powiatu.
§4.
Gimnazjum nie posiada obwodu szkolnego. Uczniowie są do niego przyjmowani zgodnie z kryteriami
określonymi odrębnymi przepisami.
§5.
Organizację Gimnazjum określi statut, który zostanie nadany odrębną uchwałą Rady Powiatu w terminie do
15 czerwca 1999 r.
§6.
Gimnazjum kieruje dyrektor powołany na to stanowisko zgodnie z art. 7 ust. l ustawy -przepisy
wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
§7.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.
§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 r.

