UCHWAŁA Nr VIII/43/2019
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla dorosłych w Czarnkowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 poz. 511 t.j.) oraz art. 106 ust. 1 i art. 113 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Dostosowuje się z dniem 1 września 2019 r. nazwę szkoły policealnej prowadzonej
przez powiat czarnkowsko-trzcianecki do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996 ze zm.) w ten sposób, że Szkoła Policealna dla
dorosłych w Czarnkowie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Józefa Nojego

w Czarnkowie otrzymuje nazwę:

„Szkoła Policealna w Czarnkowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nojego w Czarnkowie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

im. Józefa

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/43/2019
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 kwietnia 2019r.
W związku z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2245 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę
policealną, której nazwa nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami, podejmuje uchwałę
w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły do obowiązujących przepisów wyżej cytowanej
ustawy.
Na rok szkolny 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do
klasy I szkoły policealnej dla dzieci i młodzieży oraz na semestr pierwszy klasy I szkoły
policealnej dla dorosłych.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 ze zm.) ponadpodstawowa szkoła policealna staje się typem szkoły
przeznaczonym dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie
branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Tym samym w przypadku szkoły
policealnej przestanie funkcjonować podział na szkołę dla młodzieży i dla dorosłych.
Mając na uwadze powyższe Zarząd wnosi o przyjęcie przedmiotowej uchwały.

