Uchwała nr XXXII/198/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu
Na podstawie art. 4 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art.5 ust. 2 pkt. 1 i ust.5a
oraz art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. e, art. 58 ust.1 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty( tj.: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1
1. Z dniem 1 września 2009 roku zakłada się dwuletnie uzupełniające liceum
ogólnokształcące specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Kołozębiu.
2. Akt założycielski szkoły stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
1. Wymieniona w §1 szkoła jest szkołą publiczną o dwuletnim cyklu kształcenia, której
ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego.
2. Dla nowo założonej szkoły obowiązuje statut Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu.
§3
Z dniem 1 września 2009 r. w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Kołozębiu wchodzą n / w szkoły :
1.) Szkoła Podstawowa Specjalna,
2.) Gimnazjum Specjalne,
3.) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
4.) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
5.) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/198/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 2009 roku

AKT
ZAŁOŻYCIELSKI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 4 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.5 ust. 2 pkt.
1 i ust.5a oraz art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. e, art. 58 ust.1 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 19991r. o
systemie oświaty( tj.: Dz. U. z 2004r.. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

zakłada się z dniem 1 września 2009 roku

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
w Specjalnym Ośrodku SzkolnoSzkolno-Wychowawczym w Koło
Kołozębiu

Organem Prowadzącym jest Rada Powiatu Sztumskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Sztumskiego
Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE
Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu wystąpiła z wnioskiem w sprawie założenia z
dniem 1 września 2009 roku Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego w siedzibie Ośrodka. Niniejsza propozycja wynika z konkretnego
zapotrzebowania młodzieży na tę formę edukacji potwierdzonej licznymi
pytaniami młodzieży i rodziców.
Ponadto objęcie dalszym kształceniem niepełnosprawnych jest korzystne
dla uczniów, gdyż przedłuża ich okres edukacji i rewalidacji o dwa lata.
Stawarza osobom niepełnosprawnym możliwość dalszego rozwoju, zdobywania
wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły kończącej się maturą, ponadto
podnosi prestiż społeczny osób niepełnosprawnych.
Część uczniów szkoły zawodowej pochodzi ze środowisk wiejskich.
Są oni uczestnikami grup wychowawczych Ośrodka. Kontynuacja nauki
umożliwi im jednocześnie dalszą opiekę i nadzór nad wychowaniem w grupie.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

