
 

UCHWAŁA nr 88 /2019 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

z dnia 23 maja 2019 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 75 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 

wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

(Dz. U. z  2017 r. poz. 1606)   Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się arkusz organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 

 

__________________________________ 

/Michał Piechocki/ 

 

 

 Jerzy Springer      _____________________________ 

 

Andrzej Wieczorek ___________________________ 

 

Robert Woźniak     _____________________________ 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr 88  /2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 maja 2019 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu 

 

Zgodnie z § 75 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z  2017 r. poz. 1606) arkusz 

organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący w terminie o dnia 31 maja danego roku.  

W dniu 8 maja br. Wielkopolski Kurator Oświaty wydał opinię dotyczącą arkusza organizacji 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu na rok 

szkolny 2019/2020. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią zobowiązał panią dyrektor Ewę 

Kemnitz do usunięcia wskazanych nieprawidłowości naruszających przepisy prawa, co jest 

warunkiem zatwierdzenia arkusza organizacji. Zarząd wyraził również swoje zaniepokojenie 

niską liczbą uczniów w oddziałach Ośrodka, w szczególności w oddziałach dla uczniów 

upośledzonych w stopniu lekkim.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 

___________________ 

      /Tomasz Kranc/ 

 

 

 

 


