
 
 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 16/IV/11 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 
 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy 

w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 
 
 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.           
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)          
oraz art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.  Z dniem 31 sierpnia 2011 r. zamierza się zlikwidować Szkoły wchodzące w skład  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym             
im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13, w którego skład wchodzą:  

1)  Powiatowa Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3;  
2)  Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 3. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 

 

Analiza prowadzonego w latach 2008-2010 naboru do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy wskazuje, Ŝe placówka ta 
od kilku lat podlega naturalnemu procesowi wygaszania. W roku 1997 w wyniku reorganizacji 
szpitala zlikwidowano dwa z trzech oddziałów dziecięcych, pozostawiając dla dzieci i młodzieŜy      
a takŜe ich rodziców - stałą liczbę 40 łóŜek. Faktycznie na oddziale przebywa coraz mniej uczniów.   
W roku 2008 i 2009 w Systemie  Informacji  Oświatowej  dyrektor szkoły wykazała – 36 uczniów   
(18 w Szkole Podstawowej i 18 w Gimnazjum),  natomiast we wrześniu 2010 r. juŜ tylko 15 uczniów 
(8 w Szkole Podstawowej i 7 w Gimnazjum). Równocześnie systematycznie zmniejsza się czas 
przebywania pacjentów – uczniów na leczeniu. Obecnie, średni czas pobytu dziecka w szpitalu 
wynosi tylko 7 dni (8 w Gimnazjum i 6 w Szkole Podstawowej), co praktycznie uniemoŜliwia 
normalną pracę dydaktyczną, zwaŜywszy na fakt, iŜ uczniowie pochodzą ze szkół realizujących 
materiał przy róŜnorodnych rozkładach i na róŜnych podręcznikach. Wykazanie w SIO ponad 
połowę mniejszej liczby uczniów w Zespole spowoduje drastyczne zmniejszenie subwencji 
oświatowej na tę placówkę. Szacunkowo Powiat otrzyma na rok 2011 około 300.000 zł. mniej 
licząc ten sam bon oświatowy co na rok 2010. Dokładne naliczenie subwencji na tę placówkę 
moŜliwe będzie po naliczeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej subwencji ostatecznej na 
rok 2011 i ustaleniu bonu A (standard na ucznia). 

O zamiarze likwidacji placówki powiadomione zostaną władze szpitala, rodzice uczniów 
przebywających w placówce w momencie podjęcia uchwały intencyjnej jak równieŜ Mazowiecki 
Kurator Oświaty. Natomiast rodzice małoletnich pacjentów, którzy zostaną przyjęci na oddział            
w późniejszych terminach, informowani będą o zamiarze likwidacji placówki w momencie przyjęcia 
do szpitala. Przyjecie takiej procedury postępowania wynika z duŜej fluktuacji dzieci i młodzieŜy 
podejmujących naukę w w/w placówce w trakcie krótkotrwałego pobytu na leczeniu w szpitalu. 
KaŜdy uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym im. prof. A. Grucy nie przestaje być równocześnie uczniem swojej macierzystej  
placówki, a jego krótki pobyt na leczeniu w szpitalu nie skutkuje formalnym przeniesieniem go 
do szkoły działającej przy szpitalu. W związku z powyŜszym nie ma konieczności zapewnienia 
uczniom miejsc w innych szkołach. 

W Zespole jest zatrudnionych obecnie trzech nauczycieli na pełnym etacie poprzez 
mianowanie. Dwie z nich posiadają uprawnienia do wcześniejszej emerytury z Karty 
Nauczyciela i jedna otrzyma odprawę z tytułu likwidacji placówki oraz moŜliwość zatrudnienia 
w innej szkole do czasu uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury. W niepełnym wymiarze 
czasu pracy na czas nieokreślony zatrudnione są dwie osoby, które jednocześnie są pracownikami 
innych szkół. Pozostałe pięć osób jest zatrudnionych  na czas określony tj. do 31 sierpnia 2011 r.       
w niepełnym wymiarze. 

 
Przewodniczący Rady 

Tomasz Atłowski 
 
 
 

 
 


