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w ED 4424,7 7.1.zozI.Ryl

Dyrektorzy
Przedszkoli, szkól i P]acóWek ośWi6toWych
ż terenu działania poradni
Psychol09iczno - Peda909icznej nr 1

ola Dz eci Ze specjalny11i Potrzebami
Edukacyinymi W Płocku

szanowni państwo.

Rada lYjasta Płocka, W dniu 25 marca 2021 r,, podjęła uchwałę nr 4B3lxxlx/202!
W sprawie z3miaru przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1dLa
Dzieci ze SpecjaInymi Potrzebami Edukacyjnymi W Płocku poprzez zmianę siedziby
poradni-

od 1 października 2021 r planoWane jest przeniesienie siedziby poradni
z budynku przy ul. Tadeusza Gajcego 7 do budynku przy ul. Szymona
Kossobudzkiego 7 W PłockU.

Proszę o przekazanie powyższej informacji, Wraz z WW. uchwałą, rodzicom
dZieci i naucZycielom oraż pełnoIetnim ucZniom Państwa placóWki poprzez
zamieszczenie W dziennikach elektronicznych oraz umieszcżenie na tablicV
inforrnacyjnej.

W załączeniu przekazuję Wskazaną uchWałę,

z poważaniem

otrzymują;
1. Adresat
2. WED aa,

le : ]{ t64 55 55, hł.:4 167 1r o], rcmiiśi.njżtkóWk|€pb<ł,ą, łw,dekću



UcH\\,Ał-A \R.ł83/xxlx/202 l
R-\DY j\ltASTA Pł,ocK,t

ż dnia ]5 lnafca 20:] I

\r sprlrvie z.lnilru Przek§Zlatccnia Porndni Psychok,giczno_Pedagogitzncj nr l dln Dzićci zć

specj:rlnyni Polrz€b.tDti Edukac}jnymi $ l'łocku poprzcz znli!nę §icdzibt porudni

\! p.,dsfu\\,ie at, l2pkl81ii. i. ari.92 ust. lpktli §t.2 usln(! zdnla 5c,e^yca l99sL, o sanlolządzie

p-,,ialoł1- 1n,, U, z 2i20 r, poz, 920), lrr. 29 uil, I pll 1 ora, !ń. 89 usl, l. 3. s i 9 tt§ia\\,} z dnla t4 grudnil

]016 r, Pra§o ośWiato§,c (DZ, U. ż 2020 r, poz, 9l(). poz, l37Ei z 202] l, poz, ł] Rlda Nłiista Płockd UclNala,

§ 1, Z r]nicn 1 pażdzicmilra ]021 r, zaDrierza si§ prżckszta]cić I'oradnię l'sychologicżno-Pcdagogicznq nr

] d]; Dzi.ci ,-c Spccj:llnllri Porrzcbami LdlklcyjnyDri w P]ocku popżcz żllria,r{ sjedżiby poradrri przy ul,

Tad.us/a (lqcego ] \\, Płocku n.r siedzibę prz} ul. SzyDona Ko§Jobudzkrego j § PbckLl,

§ 2. Wrkor.lllie uchlv3ły poNicr7a się Prezydenlo\ri Miłslł Pło.k!.

§ 3,' .ll,,rlr s.r.ur s zr. c z Jlrlc r lndlęcił

Pft ewodnjczący Rady Miasta
płocka
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