
           Projekt 

 

UCHWAŁA Nr ……./2017 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……. listopada 2017 r. 

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 198 ust. 1, w związku z art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy 

dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)  Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Stwierdza się przekształcenie, z dniem 1 września 2017 r., dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, ul. Abpa Zygmunta  

Felińskiego 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej  

w Ostrówku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, z siedzibą w Ostrówku przy  

ul. Abpa Zygmunta Falińskiego 1, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii 

Grzegorzewskiej w Ostrówku. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W związku z reformą systemu oświaty, do 30 listopada 2017 r. Rada Powiatu Wołomińskiego 

ma podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia typów szkół, wchodzących  

w skład zespołów szkół, min. sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej. 

Jednocześnie należy dodać, iż do 31 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii 

Grzegorzewskiej w Ostrówku przy ul. Abpa Zygmunta Felińskiego 1 funkcjonować będą 

dotychczasowe oddziały gimnazjalne specjalne.  

Natomiast –– jako struktura organizacyjna - Zespół Szkół Specjalnych im. Marii 

Grzegorzewskiej w Ostrówku przy ul. Abpa Zygmunta Felińskiego będzie nadal 

funkcjonować, ponieważ  jego składzie pozostaną następujące typy szkół: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna, 

2. Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy. 

Wymóg stwierdzenia przekształcenia wynika z art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 60,  

z późn. zm.), w którym czytamy, iż:  

„1. Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie 

dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się 

ośmioletnią szkołą podstawową.  

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół 

publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.,  

w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową, 

zgodnie  

z ust. 1.  

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły 

podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe… .” 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


