UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest ustalenie terminu przerwy w pracy oddziału
przedszkolnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy
w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zapis art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) stanowi, że do zadań zarządu województwa należy
w szczególności: kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Ponadto zapis § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) określa, że przedszkole
funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący,
zgodnie z ust. 2 pkt 2. Ponadto statut przedszkola określa m.in. terminy przerw w pracy
przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady
przedszkola.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
wpłynął wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy (pismo znak
SSz/4110/16/16/DG) w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego
funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy w terminie
od 1 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Zgodnie z ww. pismem termin został pozytywnie
zaopiniowany przez radę pedagogiczną szkoły w dniu 27 kwietnia 2016 r. uchwałą
nr 29/2015/2016. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) w szkołach lub placówkach, w których rada szkoły
nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
5. Ocena skutków regulacji:
Nie dotyczy.

