UCHWAŁA NR IV/42/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół im.
Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 w związku z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) Rada Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2019r. Policealną Szkołę dla Dorosłych
wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245) wprowadziła zmiany
w zakresie organizacji szkół policealnych. Od 1 września 2019r. szkoła policealna będzie
funkcjonowała bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła,
w której kształcenie w zależności od zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie dziennej lub
w formie stacjonarnej lub formie zaocznej.
W związku z przyjętymi zmianami organ prowadzący szkoły policealne zobowiązany jest do
podjęcia działań mających na celu dostosowanie działalności szkół policealnych do
obowiązujących przepisów. Ponieważ w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
funkcjonują dwie szkoły policealne tj. Szkoła Policealna oraz Policealna Szkoła dla Dorosłych,
zachodzi potrzeba likwidacji Policealnej Szkoły dla Dorosłych. Natomiast pozostaje w Zespole
Szkoła Policealna, która obejmuje kształceniem uczniów szkoły młodzieżowej i szkoły dla
dorosłych, po uprzednim uwzględnieniu w swoim statucie niezbędnego zapisu dotyczącego
organizacji tej szkoły.
W związku z powyższym należy wszcząć procedurę likwidacji. Decyzja w sprawie
likwidacji szkoły prowadzonej przez j.s.t. podejmowana jest przez organ stanowiący tej jednostki.
Poprzedza ją, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2018r. poz. 996 ze zm.), podjęcie uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji szkoły, która stanowi
podstawę do podejmowania dalszych czynności wskazanych
w ustawie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych.
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