
UCHWAŁA NR IV/19/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kłodzku 

Na podstawie  art. 12 pk t 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 91 ust. 7   i ust. 9    w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1    ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala co 
następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2021 roku włącza się Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 3 w Kłodzku 
z siedzibą przy ulicy Warty 70, 57-300 Kłodzko do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku z siedzibą 
w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko. 

§ 2. Z dniem 1 września 2021 roku Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku składa się z następujących 
jednostek: 

1) Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr  9 w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 
Kłodzko, 

2) Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2, 57-
300 Kłodzko, 

3) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej  nr 3 z siedzibą przy ulicy Warty 70, 57-300 Kłodzko 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej  nr 3 w Kłodzku  oraz Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 91 ust. 7  i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe organ prowadzący
zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może włączyć do zespołu szkołę lub placówkę. Proponowana
zmiana ma charakter wyłącznie administracyjno - organizacyjny. Wpłynie na poprawę warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół wchodzących w skład zespołu. Pomoże
w obniżeniu kosztów administrowania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład zespołu, które będą
działały pod kierunkiem jednego dyrektora.

Obecnie obie szkoły zatrudniają wielu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, specjalistów
i terapeutów na etatach cząstkowych. Szacowana rezygnacja z etatów cząstkowych nauczycieli będzie
prowadziła do oszczędności w wymiarze czterech etatów przeliczeniowych. Zakładana redukcja etatów
nie pociągnie za sobą zwolnień tych pracowników, dla których obie szkoły są podstawowym miejscem
zatrudnienia. Po połączeniu szkoły branżowej z zespołem szkół, zajęcia z uczniami będą mogli prowadzić
nauczyciele wszystkich typów szkół, co będzie istotne w przypadku niżu demograficznego. Ponadto dyrektor
zespołu będzie miał lepszą możliwość prowadzenia długofalowej polityki kadrowej.

Aktualnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku wchodzą szkoła podstawowa specjalna oraz
specjalna szkoła przysposabiająca do pracy. Zespół Szkół Specjalnych oraz Branżowa Szkoła I Stopnia
znajdują się w dwóch lokalizacjach- przy ulicy Wyspiańskiego 2 oraz Warty 70. Niewielka odległość pomiędzy
szkołami stwarza możliwość szybkiego dojazdu do szkół dla nauczycieli oraz przynosi korzyści w postaci
m.in. optymalnego wykorzystania bazy lokalowej oraz efektywnej organizacji zajęć lekcyjnych dla uczniów.
Włączenie szkoły branżowej do zespołu szkół specjalnych jest również istotne dla udoskonalenia współpracy
na gruncie sportowym jaką szkoły i tak od lat prowadzą w ramach Uczniowskiego Integracyjnego Klubu
Sportowego „Sprawni-Razem”, organizującego zajęcia sportowe dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną.

Atutem połączenia jest również możliwość realizowania procesu długofalowego kształcenia oraz terapii
dzieci i młodzieży począwszy od wieku niemowlęcego (w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)
aż po etap kształcenia zawodowego. Taki model kształcenia odpowiada potrzebom społecznym oraz
nowoczesnym tendencjom edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

W związku z faktem iż funkcjonowanie szkół w strukturze zespołu sprawdza się pod względem poprawy
warunków zarządzania obiektami i zasobami ludzkim oraz zmierza do zminimalizowania kosztów
ponoszonych przez samorząd na oświatę podjęcie uchwały w sprawie włączenia branżowej szkoły specjalnej
do Zespołu jest w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały został przekazany zgodnie z  art. 19 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) do związków zawodowych celem wyrażenia opinii.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej oraz Związek Nauczycielstwa
Polskiego w Kłodzku wyraziły negatywne stanowisko, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Rudzie
wyraził pozytywne stanowisko, natomiast NSZZ „Solidarność” Rada Oddziału Powiatu Kłodzkiego
nie wyraził opinii w przewidzianym przepisami terminie.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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