
ZARZĄDZENIE NR ....^?../2018 

STAROSTY ŁOWICKIEGO 

z dnia ..£ 5 ..k k ię .to l& .....2018 r.

>v sprawie wskazania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 
w Powiecie Łowickim

Na podstawie art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) zarządzam, co następuje:

§1. W związku z przystąpieniem Powiatu Łowickiego do realizacji programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) wskazuję Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12 H, 99-400 Łowicz, do pełnienia 
w Powiecie Łowickim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- 
opiekuńczego.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Magdalenie Karskiej -  Dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 90v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198 i 2203) Powiat Łowicki przystępuje do realizacji programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem” stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 
2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250).

Program ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- 
rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego 
ośrodka. Do zadań wiodących ośrodków należy udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom 
z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia 
nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego 
w szczególności udzielenie informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności 
od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych 
usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021 na podstawie porozumienia zawartego 
pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Łowickim.

Na realizację programu Powiat Łowicki otrzyma kwotę 264 000,00 zł, z czego:
- 15 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego,
- 249 000,00 zł na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Na podstawie art. 90v ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Starosta wskazuje publiczne 
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, w tym specjalną, specjalny 
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek 
rewalidacyjno-wychowawczy albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną...(...), które w danym powicie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- 
rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu 
dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, a do bieżących zadań placówki należy wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- 
opiekuńczego.


