POROZUMIENIE
zawalię w dniu 03 gľudnia 2015 r. pomiędzy:
Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie pľzy ul. Limanowskiego 45
Repľezentowanym pr zez Zar ząd P owi atu, w imi eniu któľe go działaj ą:
Staľosta Powiatu Żyrardowskiego - Woj ciech Szustakiewicz
Wicestaľos ta _ Grzegoľz Dobľowol ski
pľzy kontľasygnacie Skaľbnika - Edyty Fedorowicz
zwanym dalej Powiatem,

Mĺastem Żyrardőw z sieđzibąwŻyrardowie przy Placu JanaPauĺłaII Nr
ľepľezentow aną przez Prezy dentaMiasta Żytardowa- Woj ciecha Jasińskiego
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Podstawą zawarcia poľozumienia jest art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 wtześnia I99I t
o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nľ 256, poz. 2572 z pőźn. zm.).
Stľony porozumienia ustalają co następuje:

$1
załoŻyć,i prowadzió Pľzedszkole Specjalne w ľamach
organizacyjnych Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyraľdowie przy
ul. Środkowej 36'
Miasto oświadcza, że wytaŻa zgodę na załoŻenie i pľowadzęnie Przedszkola Specjalnego
przez Powiat.
Koszty załoŻenia, pľowadzenia i ewentualnej likwidacji Pľzedszkola Specjalnego,
w całościponosił będzie Powiat'

1. Powiat oświadcza, że chce

2.
3.
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Realizacjazadania, o któľym mowa w $1, odbywać się będzie na następujących zasadach:
1) Pľzedszkole będzie załoŻone i włączonę do Specjalnego ośrodkaSzkolnoWychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie, z siedzibą przy
ul. Srodkowej 36, który w imieniu Powiatu będzie realizowałto zadanie.
2) Przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie Z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Naľodowej z dnia 24 lipca 2015 r' w sprawie waľunków organizowania ksztaŁcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŻy niepełnospľawnych oľaz niedostosowanych
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i odđziałachoraz w ośrodkach(Dz.

U.2015,po2.1113)
3) Powiat zobowiązuje

się do przyjmowania do Przedszkola Specjalnego

dzieci
posiadające orzeczenie o potľzebie kształ'cęnia specjalnego w wieku od 3 do 6 |at oĺaz
dzieci powyzej 6 lat, nie dłuzej jednak niz do końca roku szkolnego w tym roku
kalendaľzoWYrfl, w którym dziecko konczy 10 lat i posiada odľoczony obowiązek
szkolny, których rodzice (pľawni opiekunowie) złoŻąwniosek do Staľosty
Żyrarđowskiegoo zapewnienie dziecku odpowiedniej foľmy kształcenia. wychowania
i opieki lub przygotowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym.

'J,

'u^,,ł

/

z2

2

Powiat zapewni w szczegő|ności:
I) DziałaÁie przedszkolá zgodnie Z wymogami pľawa oświatowego w tym zakľesie
w tym odpówiednie waľunki lokalowe w zakresie nauki, wychowania i opieki,
2) Wýposazěnie pĺzedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji
pľo gramó w na1czania i wychow ania oraz wykonywania innych zaďaĺ statutowych,
3) kadľę nauczycielską i administracyjno-obsługową niezbędną do realizacji zadania.

$3
Działalnoścpľzedszkol a będzie finansowana ze śľodkówpochodzących
subwencj i o gó nej pt zekazanej z BudŻetu P aństwa P owi atowi.
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$4
Poľozumienie zostaje za'warte na czas nieokĺeślony.KaŻda ze stron moŻe je wypowiędzięć,
do końca gľudnia roku popľzedzającego ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

$s
Porozumienie wchodzi w Życie z dniem podpisania
w Dzienniku Urzędowym Woj ewó dztw a Mazowieckiego.
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podlega ogłoszeniu przęZ Powiat

$6
Porozumienie spoľządzono

w

czteľech jednobľzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŻdej

ze stľon.

$7
Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygoľem niewaŻności
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