
UCHWAŁA NR XVI/101/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 
2015 r., poz. 1445, z późn. zm.1)), art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2016 r. Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży otrzymuje nazwę: 
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.

§ 2. Niniejsza uchwała jest podstawą do dokonania zmian w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii 
Europejskiej w Chełmży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z 2015 r., poz. 357, poz. 1045 
i poz. 1418, oraz z 2016 r., poz. 35 i poz. 64
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Uzasadnienie

Z  propozycją zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej wystąpiła Pani dyrektor 
Hanna Jeżewska. Pozytywną opinię w powyższej sprawie wyraziła Rada Pedagogiczna - opinia wyrażona w 
Uchwale nr 14 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej z dnia 07.01.2016 r. i 
Rada Rodziców - pozytywna opinia Rady Rodziców wyrażona w piśmie z dnia 12.01.2016 r. Nadanie imienia 
Unii Europejskiej Zespołowi Szkół Specjalnych dokonane zostało Uchwałą Nr XXIX/246/02 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r. Szkoły dotychczasowo wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych w 
Chełmży tj. Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna, Gimnazjum nr 2 Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna nr 2 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy będą funkcjonowały w Zespole Szkół w Chełmży, tak jak 
dotychczas. Argumentem przemawiającym za dokonaniem zmiany nazwy Zespołu 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 dzieci i 
młodzież, przez co niektórzy uczniowie czuja się gorsi w swoim środowisku rówieśniczym, czy rodzinnym. 
Nowa nazwa szkoły w przekonaniu Rady Pedagogicznej będzie bardziej uniwersalna i mniej stygmatyzująca dla 
uczniów, oraz pozwoli w sposób jednoznacznie pozytywny identyfikować szkołę na mapie edukacyjnej Powiatu 
Toruńskiego. Szkoła od roku szkolnego 2015/2016 w swojej ofercie edukacyjnej posiada również i prowadzi 
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju – obejmując tą ofertą nie tylko dzieci z orzeczeniami do kształcenia 
specjalnego oraz prowadzi oddział integracyjny dla dzieci z autyzmem.
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