Uchwała Nr XXX/192/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zajezierzu.
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 59 ust. 1,
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Dz.U. z 2004 Nr 109, poz. 1161, Dz.U. z 2003 Nr 137, poz. 1304, Dz.U. z 2004 Nr 69, poz. 624, Dz.U. z
2004. Nr 273, poz. 2703, Dz.U. z 2004 Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 Nr 17, poz. 141, Dz.U. z 2003 Nr
137, poz.1304), art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr
15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004
r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135), po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2005 r.,
Rada Powiatu w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1 Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2005 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Zajezierzu, w skład którego wchodzą:
a)

Szkoła Podstawowa Specjalna,

b)

Gimnazjum Specjalne,

c) Internat.
§ 2 Mienie po zlikwidowanym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Zajezierzu wejdzie w skład mienia Powiatu.
§ 3 Wychowankowie zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Zajezierzu będą kontynuować naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym

w Suliszewie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

w Sławoborzu, Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie oraz
w klasach integracyjnych.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łobzie.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwałą nr XXVII/160/04 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 30 grudnia 2004 r. został
wyrażony zamiar likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zajezierzu.
W wyniku wykonania uchwały Rady Powiatu w Łobzie podjęto następujące działania
(zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty, w terminie sześciu miesięcy przed
terminem likwidacji placówki):
1. Uzyskano zgodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na likwidację SOSW
w Zajezierzu (postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
19 stycznia 2005 r.).
2. Zapewniono wychowankom możliwość kontynuowania nauki w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sławoborzu (powiat świdwiński),
w Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie, w klasach
integracyjnych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Suliszewie (powiat choszczeński).
3. Na spotkaniu zorganizowanym w dniu 28 stycznia 2005 r. w Zajezierzu, rodzice
wychowanków zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji ośrodka oraz uzyskali
informacje o placówkach i szkołach, gdzie dzieci realizować będą mogły obowiązek
w przyszłym roku szkolnym.
Pismem z dnia 7 stycznia 2005 r. wszyscy rodzice zostali powiadomieni o zamiarze
likwidacji placówki.
Po likwidacji SOSW w Zajezierzu, czterech nauczycieli obecnie tam pracujących,
w następnym roku szkolnym znajdzie zatrudnienie w Domu Dziecka oraz w szkołach
z terenu powiatu łobeskiego, natomiast dwoje przejdzie na emeryturę. Z pracownikami
niepedagogicznymi rozwiązany zostanie stosunek pracy i otrzymają oni należną odprawę.
Mienie znajdujące się obecnie w użytkowaniu likwidowanej jednostki wejdzie
w skład mienia Powiatu. Po przeanalizowaniu potrzeb jednostek organizacyjnych, mienie
zostanie rozdysponowane wg zgłoszonych wniosków.
Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, że znaczna część uczniów Ośrodka
w Zajezierzu pochodzi z terenu innych powiatów, podjęcie uchwały jest uzasadnione,
zwłaszcza, że każdego roku maleje liczba rodziców zainteresowanych kształceniem dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Zajezierzu. Rodzice nie popierają edukacji dzieci w tego
rodzaju placówkach, uważając, że silny związek emocjonalny dziecka z rodziną, zapewniony
poprzez wspólne zamieszkanie z rodzicami i rodzeństwem, wpływa na lepszy rozwój
dziecka. Do rodziców należy ostateczna decyzja o sposobie realizacji obowiązku szkolnego
przez dziecko, więc w większości kierują dzieci do nauki w integracji w szkołach
masowych. Z tego powodu dyrektor Ośrodka w Zajezierzu, od kilku lat, mimo swych
usilnych starań, ma problemy z dokonaniem naboru uczniów do placówki.
Starostwo Powiatowe oczekuje na oferty podmiotów skłonnych zorganizować

w

pozostałej części obiektu prywatną szkołę, placówkę turystyczną lub placówkę
służby zdrowia, wyspecjalizowaną w opiece nad osobami przewlekle chorymi.

Każdego roku maleje liczba rodziców zainteresowanych kształceniem dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Zajezierzu. Rodzice nie popierają edukacji dzieci w tego
rodzaju placówkach, uważając, że silny związek emocjonalny dziecka z rodziną, zapewniony
poprzez wspólne zamieszkanie z rodzicami i rodzeństwem, wpływa na lepszy rozwój
dziecka.

Do rodziców należy ostateczna decyzja o sposobie realizacji obowiązku

szkolnego przez dziecko, więc w większości kierują dzieci do nauki w integracji w szkołach
masowych. Z tego powodu dyrektor Ośrodka w Zajezierzu, od kilku lat, mimo swych
usilnych starań,

ma problemy z dokonaniem naboru uczniów do placówki.

Zgodnie z art. 71b ust.5 ustawy o systemie oświaty zadaniem Starosty Łobeskiego
jest zapewnienie dzieciom pochodzącym z terenu powiatu łobeskiego, posiadającym
orzeczenie
Ośrodka

o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiedniej formy kształcenia. Istnienie
w Zajezierzu nie jest niezbędne dla realizacji tego zadania przez Starostę

Łobeskiego. Dzieci mogą bowiem pobierać naukę w integracji lub w Ośrodku prowadzonym
przez inny, najbliższy powiat, którego Starosta nie może odmówić przyjęcia ucznia z terenu
powiatu, który takiego Ośrodka nie prowadzi (zgodnie z art. 71b ust. 5b ustawy o systemie
oświaty). Dlatego też dzieci będące wychowankami Ośrodka w Zajezierzu mają zapewnioną
możliwość kontynuowania nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Sławoborzu (powiat świdwiński). Część dzieci, na wniosek rodziców, będzie kontynuować
naukę

w Gimnazjum Specjalnym w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie, w

klasach integracyjnych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Suliszewie (powiat choszczeński).
Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, że znaczna część uczniów Ośrodka
w Zajezierzu pochodzi z terenu innych powiatów, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

W roku szkolnym 2003/2004 w Ośrodku funkcjonowały 2 typy szkół (Szkoła
Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne) oraz internat. W ww. szkołach uczyło się 40
uczniów, a 29 z nich przebywało w internacie. Ze względu na brak zainteresowania
społecznego tą formą kształcenia, spowodowaną pragnieniem rodziców do nauczania dzieci
w integracji, nie dokonano naboru uczniów w obecnym roku szkolnym. W wyniku tego
wygasło Gimnazjum Specjalne, a w Szkole Podstawowej Specjalnej funkcjonują jedynie
klasy V i VI. Na 24 uczniów tylko 13 pochodzi z terenu powiatu łobeskiego, natomiast 9 z

powiatu drawskiego i 2 z powiatu stargardzkiego. Obecnie
w internacie przebywa 17 wychowanków, z czego tylko 7 z terenu powiatu łobeskiego, 8 z
powiatu drawskiego, 1 z powiatu stargardzkiego i 1 z powiatu szczecińskiego. Zadaniem
Starosty Łobeskiego jest zapewnienie kształcenia specjalnego uczniom pochodzącym z
terenu powiatu łobeskiego. Naszym zdaniem nie jest zasadne utrzymywanie placówki dla tak
małej liczby dzieci, zwłaszcza że tylko część z nich pochodzi z terenu powiatu łobeskiego.
Istnienie Ośrodka
w Zajezierzu nie jest niezbędne dla zapewnienia kształcenia specjalnego dzieciom z terenu
naszego powiatu. Mogą one bowiem pobierać naukę w integracji lub w Ośrodku
prowadzonym przez inny powiat, który nie może odmówić przyjęcia ucznia z terenu
powiatu, na terenie którego ww. Ośrodka nie ma.
Z roku na rok maleje liczba rodziców zainteresowanych tą formą kształcenia dzieci.
Rodzice nie popierają edukacji dzieci w tego rodzaju placówkach, uważając, że silny
związek emocjonalny dziecka z rodziną, zapewniony poprzez wspólne zamieszkanie z
rodzicami (i ewentualnie rodzeństwem), wpływa na lepszy rozwój dziecka. Do rodziców
należy ostateczna decyzja
o sposobie realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko, więc kierują dzieci do nauki w
integracji
w szkołach masowych. Dlatego też pani Irena Wójcicka, dyrektor Ośrodka w Zajezierzu, od
kilku lat, mimo swych usilnych starań, ma problemy z dokonaniem naboru uczniów do
placówki.
W związku z powyższym oraz w związku z faktem, że w bieżącym roku szkolnym
ukończą edukację wszyscy uczniowie pobierający naukę w Ośrodku w Zajezierzu, brak jest
perspektyw funkcjonowania Ośrodka w przyszłości.

W ciągu ostatnich lat systematycznie zmniejsza się liczba oddziałów
i uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zajezierzu.
Jest to spowodowane spadkiem zainteresowania rodziców tą formą
kształcenia, a co za tym idzie wzrostem zainteresowania kształceniem dzieci
upośledzonych w integracji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.

