Uchwała nr XLII/977/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2018r.
w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Cerekwicy Nowej.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2017r., poz. 2096 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.
88 ust. 1, ust. 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1 września 2018r. tworzy się Liceum Ogólnokształcące Specjalne.
2. Szkoła wymieniona w ust. 1 wejdzie w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Cerekwicy Nowej.
§2
Liceum Ogólnokształcące Specjalne będzie funkcjonować w formie jednostki budżetowej.
§3
Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Cerekwicy Nowej stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
§4
Statut Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Cerekwicy Nowej stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/977/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2018r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (Dz. U. z 2017r., poz. 1606) w skład
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Cerekwicy Nowej

wchodzi

Szkoła

Podstawowa Specjalna z oddziałami Gimnazjum Specjalnego oraz Branżowa Szkoła
Specjalna I stopnia. Utworzenie szkoły ponadpodstawowej zapewniającej kształcenie
ogólnokształcące oraz umożliwiającej uzyskanie matury przyczyni się do zwiększenia oferty
edukacyjnej MOW w Cerekwicy Nowej.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

