UCHWAŁA NR 40/VII/11
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Otwocku
i włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 62 ust. 1 i 5
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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 r. „Szkołę Policealną Nr 2
w Otwocku” przy ul. Pułaskiego 7.
2. Szkoła działa na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie.
3. Szkoła prowadzi kształcenie w cyklu zaocznym.
§ 2. Szkołę Policealną Nr 2 w Otwocku włącza się do Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
§ 3. Organizację Szkoły Policealnej Nr 2 w Otwocku określi Statut.
§ 4. Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy
ul. Pułaskiego 7 zostanie dostosowany do zmian wynikających z treści niniejszej uchwały
w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Uzasadnienie
Jednym ze sposobów ograniczenia bezrobocia jest stworzenie szerokiej oferty edukacyjnej,
która zapewni młodym ludziom moŜliwość zdobycia wykształcenia przystającego do potrzeb
rynku pracy. Takie właśnie zadanie ma spełnić uruchomienie Szkoły Policealnej, funkcjonującej
w systemie zaocznym i kształcącej w zawodzie technik informatyk.
Zespół dysponuje wystarczającą, do poszerzenia oferty edukacyjnej, bazą dydaktyczną.
Obecnie Zespół Szkół Nr 2 posiada 4 pracownie komputerowe z dostępem do internetu oraz
1 pracownię multimedialną. Kadra pedagogiczna równieŜ zapewni potrzeby kształcenia
zawodowego młodzieŜy - w szkole zatrudnionych jest 5 nauczycieli z uprawnieniami
do nauczania przedmiotów informatycznych.
Argumentem, który przemawia za utworzeniem wyŜej wymienionej szkoły jest fakt,
Ŝe w okolicy nie ma szkoły podobnego typu i na pewno cieszyłaby się duŜym zainteresowaniem
wśród młodzieŜy ze średnim wykształceniem (nie jest wymagane posiadanie świadectwa
maturalnego).
Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

