
UCHWAŁA NR XVII/ 88 /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 9 LUTEGO 2012 ROKU

w sprawie: zamiaru  przekształcenia  niektórych  szkół  ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 59 ust. 6, w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)  
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Zamierza  się  z  dniem 1 września  2012 r.  przekształcić  dotychczasową 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Borku Wlkp. o okresie nauczania krótszym niż 
3  lata,  wchodzącą  w skład  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców Wielkopolskich  
w Borku Wlkp.  w trzyletnią  Zasadniczą  Szkołę  Zawodową w Borku Wlkp., 
wchodzącą  w  skład  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców  Wielkopolskich  
w Borku Wlkp.

§ 2. Zamierza  się  z  dniem  1  września  2012  r.  przekształcić  szkołę 
ponadgimnazjalną  o  nazwie:  Uzupełniające  Liceum  Ogólnokształcące  
w  Borku  Wlkp.,  wchodzącą  w  skład  Zespołu  Szkół  im.  Powstańców 
Wielkopolskich w Borku Wlkp. na szkołę ponadgimnazjalną o nazwie: Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Borku Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu 
Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

§ 3. Przekształcenia, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały, zostaną 
dokonane na podstawie odrębnej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Opracował:
Tomasz Marszałek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/  88    /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 9 LUTEGO 2012 ROKU

w sprawie: zamiaru  przekształcenia  niektórych  szkół  ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski. 

Zgodnie z  art.  59 ust.  6  ustawy z dnia  7 września  1991 r.  o  systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostka samorządu 
terytorialnego dokonująca przekształceń szkół zobowiązana jest do stosowania 
procedury  wynikającej  z  art.  59  ust.  1-5  tzn.  zawiadomienia  co  najmniej  
6  miesięcy  przed  terminem  przekształcenia  o  zamiarze  przekształcenia 
właściwego  kuratora  oświaty,  rodziców  uczniów  (w  przypadku  szkoły  dla 
dorosłych – uczniów).  Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem zawiadamia 
się również organizacje związkowe. 

Jednocześnie,  zgodnie z  art.  59 ust.  2  ww. ustawy szkoła  prowadzona 
przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego  może  zostać  przekształcona  po 
zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wystąpienie do 
Wielkopolskiego Kuratora  Oświaty  o opinię,  o  której  mowa powyżej,  będzie 
miało miejsce po podjęciu przez Radę Miejską Borku Wlkp. niniejszej uchwały. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 
1206) z dniem 1 września 2012 r. przekształca się dotychczasową Zasadniczą 
Szkołę Zawodową w Borku Wlkp. o okresie nauczania krótszym niż 3 lata,  
w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Borku Wlkp., których ukończenie 
umożliwia  uzyskanie  dyplomu  potwierdzającego  kwalifikacje  zawodowe  po 
zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także 
dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla 
dorosłych.  Uczniowie  drugiej  klasy  dotychczasowej  dwuletniej  zasadniczej 
szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 
1206)  organ  prowadzący  może  przekształcić  uzupełniające  liceum 
ogólnokształcące w liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w którym prowadzi 
się  klasy  dotychczasowych  szkół  aż  do  czasu  likwidacji  tych  klas  zgodnie  
z przepisami art. 7 ust. 1-3 ww. ustawy.

Niniejsza  uchwała  jest  uchwałą  intencyjną.  W  związku  
z przekształceniem szkół nie wystąpią koszty towarzyszące.


