
UCHWAŁA NR 259/XL/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), art. 8 ust. 17 w związku z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2018 r. Szkoły Podstawowej 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do podjęcia wszelkich porozumień i umów 
niezbędnych w celu utworzenia szkoły podstawowej dla dorosłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FRMMDBW CZĄCY RADY

Q Ą ł«»rŁ Katmierczak



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR 259/XL/2017 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

Zgodnie z przywołaną w projekcie uchwały Rady Powiatu Ustawą Prawo Oświatowe 
jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 
prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 
samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki 
jest zadaniem własnym.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni funkcjonują oddziały gimnazjum 
przysposabiającego do pracy włączone do Technikum nr 3 na skutek reformy systemu oświaty. 
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych byłaby kontynuacją oferty dla młodzieży powiatu 
wrzesińskiego, która posiada trudności w nauce, a nie kwalifikuje się do kształcenia specjalnego. 
Do szkoły tej uczęszczaliby również uczestnicy OHP realizujący przysposobienie do pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. 
w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 
przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która 
ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie 
na kwalifikacyjny kurs zawodowy do szkoły podstawowej dla dorosłych można przyjąć osobę, 
która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie 
w cyklu kształcenia oraz osobę, która ukończyła 15 lat i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca 
Pracy.

Utworzenie szkoły podstawowej dla dorosłych uzupełniłoby lukę oferty edukacyjnej 
Powiatu Wrzesińskiego powstałą w wyniku reformy systemu oświaty tj. likwidację gimnazjów 
z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


