UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody Dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy na wprowadzenie w Szkole Policealnej
Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy wchodzącej w skład
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy w roku
szkolnym 2018/2019 nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
2017r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) „Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę, ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej
i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.”.
Natomiast zapis art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi m.in. że w przypadku szkół
i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje
organu prowadzącego, określone w art. 68 ust. 7 wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz,
prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a
w Bydgoszczy, Pani Małgorzata Szczepanek, zasięgnęła opinii Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu w zakresie otwarcia
nowego kierunku kształcenia zawodowego - florysty. Wojewódzka Rada Rynku Pracy
w Toruniu uchwałą Nr XVI/194/2018 z dnia 5 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
ww. wniosek. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bydgoszczy uchwałą Nr 13/2018 z dnia
28 lutego 2018 r. również wyraziła pozytywną opinię w ww. zakresie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
wpłynął wniosek Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa
Braille’a w Bydgoszczy (pismo znak SSz/0600/4/2018/DP z dnia 4 kwietnia 2018 r.)
w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta. Otwarcie
kształcenia na ww. kierunku wzbogaci ofertę edukacyjną Ośrodka dając uczniom
z dysfunkcją wzroku możliwość zdobycia nowych umiejętności, które mogą zapewnić
samorealizację i umożliwić rozwój zawodowy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
5. Ocena skutków regulacji:
W ramach poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ośrodku zostanie utworzona i doposażona
pracownia florysty z zapleczem i magazynem, co pozwoli w pełni na realizację zadań
dydaktycznych we wskazanym zawodzie. Koszt utrzymania nowego kierunku kształcenia
w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 138500 zł. Środki na ten cel zostały zaplanowane
w budżecie na 2018 r. w kwocie 39323,79 zł (okres od września do grudnia 2018 r.), z kolei
projektowane koszty na 2019 r. (okres od stycznia do sierpnia 2019 r.) wynoszą 99176,21 zł.

