
Uchwała Nr XLVI/592/2017 
Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 
im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. 
 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868) oraz art. 172  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 
 
 
§ 1. Stwierdza się, iż z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Kaliszu, przy ul. Kordeckiego 17a stała się Szkołą Specjalną 
Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Kaliszu, przy ul. Kordeckiego 17a. 
 
 
§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 
Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w 
Kaliszu. 
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

         Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

     /…/ 
        Andrzej Plichta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLVI/592/2017 Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 listopada 2017 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 
im. Janusza Korczaka w Kaliszu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. 
 
 
Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
staje się szkołą specjalną przysposabiająca do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. 
d i ustawy – Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze 
uchwały stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do Uchwała ta 
stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
 
W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione. 
 
 

     Prezydent 
             Miasta Kalisza 

          /…/ 
Grzegorz Sapiński 


