
UCH’WAŁA Nr w  .2019
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do 
przepisów ustawy Prawo oświatowe

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz § 64 ust. 1 pkt 2
1 § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego przyjętego Uchwałą Rady Powiatu 
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 
poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy 
Prawo oświatowe, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek



UCHWAŁA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia lipca 2019 r.

PROJEKT

w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy 
Prawo oświatowe

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) , art. 106 ust. 1 w związku z art. 113 
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy -  Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 
z późn. zm.) i art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
/ t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148/ uchwala się, co następuje

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. dostosowuje się nazwę dotychczasowej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), w ten sposób że, nazwa tej szkoły 
otrzymuje brzmienie: „ Szkoła Policealna w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY Nr . .2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia lipca 2019 r.

w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy 
Prawo oświatowe

Wydział Oświaty i Zdrowia wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie 
dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo 
oświatowe.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy -  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, której 
nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe, podejmuje do dnia 31 sierpnia 2019 r. uchwałę w sprawie dostosowania 
nazwy do obowiązujących przepisów. Uchwała nie podlega ogłoszeniu 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy -  Prawo oświatowe, zrezygnowano z podziału 
szkół policealnych na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, a wprowadzono 
ujednolicenie, że są to szkoły, w których kształcenie w zależności od zawodu 
będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej 
(art. 18 ust. 2a ustawy -  Prawo oświatowe). W myśl art. 18 ust. 1 szkoły publiczne 
i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

7) ośmioletnią szkołę podstawową;
8) szkoły ponadpodstawowe:

s) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
t) pięcioletnie technikum,
u) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
v) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
w) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
x) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub 

wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 
roku.

Na rok szkolny 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego 
do klasy I szkoły policealnej dla dzieci i młodzieży oraz na semester pierwszy klasy I 
szkoły dla dorosłych, (art. 105 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 
-  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Sierpcu zakładając powyższą szkołę i ustalając jej nazwę 
użyła określenia „dla Dorosłych”, stąd wymagane jest podjęcie uchwały o zmianie 
nazwy, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.


