
           Projekt 

 

UCHWAŁA Nr ……./2017 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……. listopada 2017 r. 

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  

do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 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. 172 ust. 2, 3 i 4 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 trzyletniej Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  

w Ostrówku, ul. Abpa Zygmunta Felińskiego 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, w trzyletnią Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy, z siedzibą w Ostrówku przy ul. Abpa Zygmunta Felińskiego 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, które zostały 

przekształcone przez przepisy wprowadzające prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. 

Dotychczasowa trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi przekształca się Szkołę Specjalną Przysposabiającą  

do Pracy 

Natomiast – Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku przy ul. Abpa 

Zygmunta Felińskiego – jako struktura organizacyjna, 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 związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


