UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2013
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Uśnicach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 5 ust. 5a w związku z
art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.) oraz § 1 ust. 2 ramowego statutu publicznego
specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego będącego załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów
placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52 poz. 466), uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 8 listopada 2013 roku nadaje się Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Uśnicach imię Krystyny Jankowskiej.
2. Akt nadania imienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Art. 12 pkt 11 tej samej ustawy
stanowi, Ŝe do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy podejmowanie uchwał
w innych sprawach zastrzeŜonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
W dniu 28 maja 2013 roku Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Uśnicach, jak równieŜ Rada Rodziców w dniu 3 czerwca 2013 roku wystąpiła
z wnioskiem o nadanie placówce imienia Krystyny Jankowskiej.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest placówką, która skupia dzieci i młodzieŜ
z róŜnych środowisk, z róŜnymi dysfunkcjami, złoŜonymi problemami, stąd potrzeba skupienia
uwagi wokół ideałów, które byłyby bliskie i integrowały społeczność wokół spraw waŜnych dla
młodego pokolenia, a jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się z placówką nie tylko
uczniom i ich rodzicom, ale równieŜ społeczności lokalnej.
Decyzja o kandydaturze Krystyny Jankowskiej na patrona została podjęta w porozumieniu
z Radą Rodziców po zasięgnięciu opinii środowisk współpracujących z Ośrodkiem.
Pani Krystyna Jankowska przez 35 lat kierowała Ośrodkiem, była jego załoŜycielem. Jej
działalność społeczna i zawodowa zawsze była związana z ludźmi niepełnosprawnymi i ich
rodzinami. Była wybitnym pedagogiem. Postrzegana jest przez innych jako osoba szlachetna, godna
naśladowania o wysokim autorytecie moralnym. Rada Pedagogiczna jednogłośnie zdecydowała,
aby nadać Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Uśniach imię Krystyny
Jankowskiej.
Zgodnie z § 1 ust. 2 ramowego statutu publicznego specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego będącego załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia
7 marca 2005 roku, w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52,
poz. 466) specjalnemu ośrodkowi szkolno – wychowawczemu nadaje imię organ prowadzący, na
wniosek rady ośrodka.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach nie została powołana rada
ośrodka. W takim przypadku zadania rady ośrodka na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
wykonuje rada pedagogiczna.
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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