Uchwała Nr XIX/120/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1
w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm.). uchwala się, co następuje:

§1
1. Z dniem 1 września 2012 r. zamierza się przekształcić w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kołozębiu, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną o okresie
nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w trzyletnią Zasadniczą
Szkołę Zawodową Specjalną w Kołozębiu na podbudowie gimnazjum.
2. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej
kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, z dniem 1 września 2012r. w systemie oświaty nie przewiduje się
funkcjonowania zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania krótszym niż trzy lata.
Organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania
krótszym niż 3 lata obowiązane są przekształcić je w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe.
Funkcjonująca Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kołozębiu jest szkołą o cyklu nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie
dłuższym niż 3 lata W związku z powyższym, konieczne jest przekształcenia w/w szkoły w
trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową.
Przekształcenie szkoły następuje w trybie art.59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, w związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały,
która stanowić będzie podstawę zawiadomienia kuratora oświaty oraz rodziców uczniów o
zamiarze przekształcenia szkoły.
Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będą
kontynuować naukę na aktualnie obowiązujących zasadach. Natomiast uczniowie, którzy nie
ukończą w/w klasy, mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

