
Uchwała Nr IX/253/15  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 lipca 2015 r. 

 

w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i włączenia jej  

w struktury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance  

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 6, art. 5c pkt 1, art. 

58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

Tworzy się z dniem 1 września 2015 r. Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy  

z siedzibą w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A.  

 

§ 2 

Szkoła, o której mowa w § 1 zostaje włączona z dniem 1 września 2015 r. do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2 A.  

 

§ 3 

Akt założycielski szkoły wymienionej w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 4 

Statut szkoły, o której mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  IX/253/15  

       Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 lipca 2015 r.  

 

Od 2007 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance kształcona jest młodzież 

niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim w oddziałach specjalnych na poziomie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

wzbogaci ofertę edukacyjną dla młodzieży, dając im szansę na wszechstronny rozwój, na 

miarę możliwości psychofizycznych. Szkoła będzie funkcjonować w oparciu o istniejącą bazę 

dydaktyczną oraz kadrę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. Powołanie 

nowego typu szkoły nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

Województwa Wielkopolskiego.  

Nowy typ szkoły jest zgodny z charakterem kształcenia w Zespole, a także wpisuje się  

w planowane zmiany organizacyjne Zespołu dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży z FAS 

(alkoholowy zespół płodowy).  

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną (IV etap 

edukacyjny) o trzyletnim okresie nauczania, w której kształcona jest młodzież  

z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Głównym celem szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, przygotowujący 

ich do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem, zdobycie umiejętności 

niezbędnych do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej, w warsztatach terapii 

zajęciowej oraz prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.  

Nauczyciele posiadają doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym. Większość z nich ukończyła dodatkowe formy doskonalenia uprawniające do 

kształcenia w zakresie oligofrenopedagogiki.  

Wobec powyższego utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 


