
Projekt 

UCHWAŁA NR………..2019   

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia……………2019 roku 

 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Szkoły 

Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 89 ust. 1 i art. 91 ust. 

7  w  związku  z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyłącza się z dniem 31 sierpnia 2019 roku z Zespołu Szkół nr 1  

w Wągrowcu Szkołę Policealną dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka  

w Wągrowcu. 

 

§ 2. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2019 roku Szkołę Policealną  

dla  Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

_______________________________ 

/ Małgorzata Osuch/ 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO  UCHWAŁY NR…………2019   

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia…………..2019 roku. 

 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Szkoły 

Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu 

 

Zgodnie z art. 89  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) szkoła publiczna, może być zlikwidowana 

z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten 

organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 

samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed 

terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców, uczniów  

(w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwego do prowadzenia 

szkół danego typu. W chwili obecnej w likwidowanej szkole nie prowadzi się naboru  

i nie uczęszczają do niej uczniowie.  

Powiat Wągrowiecki rozpoczynając procedurę likwidacji szkoły, wypełnił 

warunki zawarte w cytowanym powyżej art. 89 ustawy Prawo oświatowe poprzez: 

1. podjęcie przez Radę uchwały Nr VI/45/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku  

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława 

Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

2. przekazanie Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w dniu 28 lutego 2019 r. 

w/w uchwały wraz z zawiadomieniem o zamiarze likwidacji szkoły, 

3. zawiadomienie Zarządu Powiatu Wągrowieckiego o zamiarze likwidacji 

szkoły, 

4. zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu o zamiarze 

likwidacji szkoły; nie zawiadomiono uczniów, gdyż nie prowadzi się naboru. 

        Wielkopolski Kurator Oświaty postanowieniem nr 110.3.129.2019 z dnia 25 

marca 2019 roku wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 

2019 r. Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

       Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 263)  projekt uchwały został przedstawiony właściwym 

organom zawodowym. Związki zawodowe wydały pozytywną opinię w sprawie 

wyłączenia i likwidacji w/w szkoły. 

       W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

_______________________________ 

/ Małgorzata Osuch/ 


