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UCHWAŁA NR XVII/148/2012
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i ust. 6, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 23a ze szkoły 
o dwuletnim i trzyletnim okresie nauczania w Zasadniczą Szkołę Zawodową w Stopnicy o trzyletnim okresie 
nauczania. 

§ 2. O treści uchwały należy zawiadomić organy i podmioty określone w art. 59 ustawy o systemie oświaty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Stopnicy prowadzone jest kształcenie m.in. w zawodach o dwuletnim 
okresie nauczania, np.: sprzedawca. 

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 205, poz. 1206) w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a wprowadzono nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej: trzyletnią 
zasadniczą szkołę zawodową. Jednocześnie organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe 
o okresie nauczania krótszym niż trzy lata zobowiązano do przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. 
w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe. 

Obowiązek przekształcenia w/w Szkoły wynika zatem z konieczności dostosowania typu szkoły do 
przepisów znowelizowanej ustawy o systemie oświaty . 

Przekształcenie Szkoły spowoduje wydłużenie o jeden rok cyklu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej 
w niektórych zawodach, np. w zawodzie sprzedawca . 

Zgodnie z obowiązującym prawem przekształcenie szkoły publicznej może nastąpić po zawiadomieniu o tym 
fakcie m.in. właściwego kuratora oświaty oraz rodziców uczniów. 

Biorąc powyższe pod uwagę - przed podjęciem uchwały o przekształceniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Stopnicy - konieczne jest podjęcie przez organ stanowiący, tj. Radę Powiatu uchwały o zamiarze jej 
przekształcenia i powiadomienie o tym fakcie m.in. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i rodziców uczniów. 

Należy ponadto zaznaczyć, iż uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy, którzy podjęli naukę 
w tej Szkole, będą mogli ją ukończyć na dotychczasowych zasadach. Natomiast przyszli uczniowie tej Szkoły 
będą mieli zapewnione kształcenie na nowych zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

Ze względu na powyższe istnieje uzasadniona potrzeba przyjęcia przez Radę Powiatu niniejszej uchwały 
umożliwiającej realizację procedury przekształcenia szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. 


