
Uchwała Nr XXXII/160/2014 

Rady Powiatu w Sochaczewie 

z dnia 27 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych 

w Erminowie 

 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym         

(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz  § 1 ust. 4 

Ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, § 1 ust. 3 Ramowego statutu publicznego 

gimnazjum i § 1 ust. 3 Ramowego statutu publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stanowiących odpowiednio 

załączniki Nr 2, Nr 3 i Nr 5f do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia                      

21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61. poz. 624 z póżn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie: 
 

1) Szkole Podstawowej Specjalnej,  

2) Gimnazjum Specjalnemu,  

3) Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, 
 

nadaje się imię księdza Jana Twardowskiego. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

 
Zgodnie z ramowymi statutami publicznej szkoły podstawowej, publicznego 

gimnazjum oraz publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi imię tym publicznym szkołom nadaje 

organ prowadzący te szkoły na wniosek podmiotów określonych w tych ramowych 

statutach. 

W dniu 11 czerwca 2014 roku do Rady Powiatu w Sochaczewie wpłynął 

wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Rady Samorządu 

Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie w sprawie nadania imienia 

księdza Jana Twardowskiego szkołom wchodzącym w skład tego zespołu. 

Zasadność podjęcia ww. uchwały potwierdza załączona argumentacja 

przedstawiona przez szkołę. 


