Uchwała Nr X/88/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarnowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 106 ust. 1 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. U.
z 2018 r. poz. 2245, 2432 oraz z 2019 r. poz. 534) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. Szkoła Policealna dla Dorosłych w Żarnowie z siedzibą przy ul. 17-go
Stycznia 15, wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, otrzymuje nazwę: Szkoła
Policealna w Żarnowie z siedzibą przy ul. 17-go Stycznia 15, wchodząca w skład Zespołu Szkół
Powiatowych w Żarnowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Opoczno, dn. 4 czerwca 2019 r.
OF.0123.20.2019

Uzasadnienie
w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarnowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie

Ustawa 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 ze zm.) likwiduje od dnia 1 września
2019 r. podział szkół policealnych na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych.
W związku z tym nazwę szkoły policealnej w której występuje wskazanie odbiorców jak
w przypadku tej szkoły „dla dorosłych” należy dostosować do przepisów ustawy Prawo oświatowe.
Zgodnie z art. 106 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
prowadzącej szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe,
w brzmieniu nadanym wymienioną ustawą, podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania nazwy tej
szkoły.

