UCHWAŁA NR ....................
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia z dniem 1 września 2020r. nowego zawodu w Zespole Szkół
im. Józefa Wybickiego w Ratajach
Na podstawie art. 68 ust. 7 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), po uzyskaniu
pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu, Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie z dniem 1 września 2020 roku w Zespole Szkół
im. Józefa Wybickiego w Ratajach kształcenia w nowym zawodzie w ramach:
1. Technikum: technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta: Mirosław Juraszek ..............................................

Wicestarosta: Mariusz Witczuk ..................................................
Członkowie:

Kinga Buszkiewicz ............................................................
Magdalena Jankowska .......................................................

Adrian Urbański ................................................................
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UZASADNIENIE
Decyzja w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci szkoła, zgodnie z art. 68 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe należy do dyrektora szkoły, działającego
w porozumieniu z organem prowadzącym. Obowiązek działania „w porozumieniu z organem
prowadzącym” należy rozumieć jako zobowiązanie dyrektora szkoły do uzgodnienia listy zawodów
z zarządem powiatu i uzyskania opinii na ten temat. Brak zgody organu prowadzącego
na uruchomienie lub zaprzestanie kształcenia w danym zawodzie jest dla dyrektora wiążący.
W Zespole Szkół w Ratajach wprowadza się zupełnie nowy zawód - technik grafiki
i poligrafii cyfrowej (311943) na poziomie technikum. W Zespole Szkół w Ratajach funkcjonuje
Technikum, stąd nie ma potrzeby uruchomienia nowej szkoły. Baza dydaktyczna szkoły częściowo
spełnia standardy wyposażenia dydaktycznego do prowadzenia kształcenia w kierunku technik
grafiki i poligrafii cyfrowej. Wprowadzenie ww. kierunku będzie wiązało się z poniesieniem
kosztów na dodatkowe doposażenie szkoły w kwocie oszacowanej przez szkołę na około
29.000 zł. W przypadku uruchomienia zawodu istnieje możliwość otrzymania sfinansowania
na doposażenie szkoły ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok.
Zgodnie z kryteriami podziału rezerwy, wnioski o doposażenie szkół w zakresie sprzętu szkolnego
i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach,
w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, składa się do 18 września 2020 roku.
Przedmiotowa sprawa była już tematem posiedzenia Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w dniu 17 lutego 2020 roku. Zarząd wówczas pozytywnie zaopiniował propozycję kształcenia
w nowym zawodzie w Zespole Szkół w Ratajach. W ramach dalszej procedury Wojewódzka Rada
Rynku Pracy w Poznaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. wydała pozytywną opinię na temat
wprowadzenia do oferty szkoły nowego zawodu.
Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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