
UCHWAŁA Nr  518 /2020 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2021 roku nowego 

kierunku kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dra Stanisława Kulińskiego  

w Wągrowcu 

 Na podstawie art. 68 ust. 7w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd 

Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Wyraża się zgodę na wprowadzenie z dniem 1 września 2021 roku w Zespole Szkół nr 2  

w Wągrowcu kształcenia w nowym zawodzie w Technikum nr 2: 

 

1) Technik technologii chemicznej – symbol cyfrowy zawodu 311603. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 
 

__________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

 

Wicestarosta 
 

__________________________________ 

/Michał Piechocki/ 

 

 

 

 

 

Jerzy Springer  _____________________________ 

 

     Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                 Robert Woźniak   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 518 /2020 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2021 nowego kierunku 

kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dra Stanisława Kulińskiego  

w Wągrowcu 

 

Zgodnie z art. 68 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe dyrektor 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

ustala zawody, w których kształci szkoła po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy  

o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz 

nawiązaniu współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo 

rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą.  

W dniu 19 listopada do tut. starostwa wpłynęła prośba dyrektora Zespołu Szkół nr 2 

w Wągrowcu o wyrażenie zgody na utworzenie od roku szkolnego 2021/2022 nowego 

kierunku kształcenia w Technikum nr 2 w Wągrowcu w zawodzie technik technologii 

chemicznej wraz z opisem posiadanej kadry dydaktycznej oraz warunkami i trybem 

organizowania praktycznej nauki zawodu. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w dniu 

19 listopada 2020 r. pozytywnie zaopiniował działania mające na celu utworzenie 

ww. kierunku. 

W dniu 22 grudniabr. dyrektor Zespołu Szkół nr 2 dostarczył do Starostwa  uchwałę 

nr 124/2020 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2020 roku, 

w której Rada wydała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kształcenia w zawodzie 

technik technologii chemicznej. 

W związku z powyższym podjęcie  uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

Wicestarosta 
 

__________________________________ 

/Michał Piechocki/ 

 


