
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim

podstawie art, 12 pkt.l l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 L Nrl42, poz. 1592 z późń. zm.) oraz art. 58 ust.li 6 w związku z art. 5c pkt.l
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z późno zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§1

: l września 2013 r. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim
Warszawska 6 otrzymuje nazwę Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze

Mazowieckim ul. Mazowiecka 10.
2. W zakresie wynikającym z ust. 1 zmianie ulega akt założycielski Zespołu o którym mowa w ust. l

utworzonego uchwałą Nr XLIV /230/2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 marca 2006r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§3

ii'h\Ą!~;i"wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Maz.

Z propozycją zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych wystąpiła Pani dyrektor
Jolanta Lesak. Pozytywne opinie wyraziła Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Zespołu Szkół
Specjalnych.
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych tj. Szkoła Podstawowa Specjalna,
Gimnazjum Specjalne i Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy będą funkcjonowały
w Zespole Placówek Edukacyjnych.
Argumentem przemawiającym za dokonaniem zmiany-nazwy placówki jest usunięcie słowa
"specjalna". Jest to zgodne nie tylko z obecnymi trendami społecznymi, ale również z przepisami
prawa oświatowego. Rada Pedagogiczna jest przekonana, że zmiana nazwy otworzy przed
placówką nowe możliwości i spowoduje szerszy napływ uczniów. Obecna nazwa w pewnym sensie
naznacza uczęszczającą do niej młodzież, przez co niektóre z nich czują się gorsi w swoim .
środowisku rówieśniczym, czy rodzinnym. Jednocześnie połączenie zmiany nazwy ze zmianą
siedziby szkoły nie będzie generowało w przyszłości dodatkowych kosztów przy konieczności
wymiany pieczęci i danych adresowych


