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Uchwała nr ........./......''.

...../2019

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......"".'""'""..... 2019r.

w sprawie dostosowania nazwy Szkoli' Policealnej dla Dorosli'ch,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr l im. Stanisława Staszicaw Pruszkowie

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz.U.

z

2019

r.

poz.

511),

oraz

art.

106

ust.

l

ust.

l

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 (Dz. l.J. z 2018 r. poz. 2245, 2432 oraz z 2019 r. poz.
534), uchwala się, co następuje:

$ 1. Z dniem l września 2019 r. dostosowje się nazwę Szkoły Policealną dla Dorosłych,

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr l im. Stanisława Staszica w Pruszkowie,
przy ul. Promyka 24/26, w związku z czym nazwa szkoły otrzymuje brzmienie: Szkoła
Policealna.

g 2. Statut Szkoli' Policealnej, o którą mowa w $ 1, zostaniedostosowanyw drodze
odrębną uchwały.
g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
do IJchwały nr ......../......./2019Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia ......''''..... 2019r.
w sprawie dostosowania nazwy Szkoli' Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w sklad
Zespołu Szkół Nr l im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

Zgodnie z ustawą 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, 2432
oraz z 2019 r. poz. 534) od dnia l września 2019 r. szkoła policealna będzie funkąonowała

bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych, lecz jako szkoła, w której
kształcenie będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonamej lub zaocznel.
Art. 106 ust. l w/w ustawy wskazuje, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

prowadzącej szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy Prawo
oświatowe, w brzmieniu nadanym wymienioną ustawą, lj. zawiera w nazwie określenie
,,dla Dorosłych",

poddmuje

uchwałę w sprawie dostosowania nazwy szkoły. Ponadto,

na podstawie art. 105 ust. l wymienioną ustawy, organy prowadząceszkoły policealne
zobowiązane są do dnia 30 listopada 2019 r. dostosować statut szkoły. Zgodnie z zapisem $ 2
nastąpi to w drodze odrębnej uchwały.
W odniesieniu do uchwały ru XLIV/376/201 8 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
24 kwietnia 2018 r., w sprawie przyjęcia programu rozwoju

StrategiaRozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015

Powiatu Pruszkowskiego:

2025. Aktualizacja 2017, ninidsza

uchwała nie ma powiązania.
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