
        

 

 

Uchwała nr XXXVIII/921/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 listopada 2017 r.  

 

w sprawie zmiany nazwy 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 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 1 w związku z oraz art. 

91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. 

zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Z dniem 1 grudnia 2017 r. zmienia się nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej 

Łubiance na Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVIII/921/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 listopada 2017 r.   

 

W związku z wejściem w życie reformy oświatowej i likwidacją gimnazjów istnieje 

konieczność dostosowania nazwy funkcjonującego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Starej Łubiance do zapisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).   

Ponadto poprzez zmiany organizacyjne, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych stanie się 

zespołem szkół i placówek, w ramach którego prowadzona będzie działalność dydaktyczna, 

opiekuńcza i wychowawcza oraz terapeutyczna dla dzieci i młodzieży wymagających 

wsparcia dla prawidłowego rozwoju. 

Nazwa zespołu – Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance 

nawiązuje do ww. działań. 

W skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance 

wchodzić będą: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna, 

- Branżowa Szkoła I stopnia, 

- Liceum Ogólnokształcące, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

- Technikum, 

- Szkoła Policealna, 

- Dom Wczasów Dziecięcych, 

- Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.  
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