Uchwała Nr XXVIII/169/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie założenia przedszkola specjalnego w Uśnicach i włączenia go w strukturę
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1,
ust. 5b, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 ze zm.) oraz porozumień zawartych
pomiedzy Miastem i Gminą Sztum, Miastem i Gminą Dzierzgoń, Gminą Stary Targ, Gminą
Stary Dzierzgoń, Gminą Mikołajki Pomorskie a Powiatem Sztumskim w sprawie założenia
i prowadzenia specjalnego przedszkola dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
1. Zakłada się z dniem 1 września 2012 roku Przedszkole Specjalne w Uśnicach dla
dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci
z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Utworzone przedszkole specjalne włącza się w strukturę Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach.
3. Akt założycielski Przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Statut Przedszkola Specjalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Uśnicach do dokonania zmian w Statucie Ośrodka uwzględniających treść załącznika do
niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie
Z wnioskiem o utworzenie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Uśnicach wystąpił Dyrektor Ośrodka.
Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty Powiat Sztumski zawarł
porozumienia z gminami z terenu Powiatu Sztumskiego w sprawie prowadzenia przedszkola
specjalnego.
Baza lokalowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach pozwala
na rozszerzenie oferty edukacyjnej, umożliwiając założenie i prowadzenie przedszkola
specjalnego. Założenie tej placówki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym cierpiących na różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe,
uniemożliwiające tym dzieciom korzystanie z przedszkoli ogólnie dostępnych. Z wniosków
i pytań rodziców wpływających do Oświaty Powiatowej wynika, że istnieje duże
zapotrzebowanie właśnie na ten typ usług edukacyjnych. Za utworzeniem przedszkola dla
dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym przemawia ponadto fakt, iż
automatycznie zyskiwalibyśmy uczniów do klas młodszych szkoły podstawowej
funkcjonującej w tym Ośrodku. Ośrodek dysponuje świetną odpowiednio wykwalifikowaną
kadrą dydaktyczną zapewniającą realizację zadań edukacyjnych na poziomie wychowania
przedszkolnego.
Działalność przedszkola specjalnego będzie finansowana w okresie od 1 września
2012 do 31 grudnia 2012 roku w ramach planu finansowego przyznanego na rok 2012 dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach a od 1 stycznia 2013 roku ze
środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej Powiatu Sztumskiego.
Ośrodek posiada bazę i kadrę spełniającą wymagania prawne w tym zakresie.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXVIII/196/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
PLACÓWKI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1,
ust. 5b, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 ze zm.)

zakłada się
z dniem 1 września 2012 r.
przedszkole specjalne o nazwie:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach – Przedszkole
Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem
niepełnosprawnościami
i z niep
ełnosprawnościami sprzężonymi

Organem prowadzącym jest Powiat Sztumski

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

