
 

UCHWAŁA Nr XIX/125/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 25 listopada 2019 r.  

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum w Zespole Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie                
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  

 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.
1
), oraz art. 152 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z 14 grudnia 2016 r. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowego czteroletniego Technikum w 

Zespole Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie w pięcioletnie Technikum w 

Zespole Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. 

b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm.).       

                                                      

 § 2.  Przekształcenie, o którym mowa w § 1, nastąpiło z dniem 1 września 2019 roku. 

 

            § 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w Zespole 

Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

 

            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          
   Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203, z 2018 

r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287. 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 
W związku z wejściem w życie reformy oświatowej oraz przepisów dotyczących techników 

należy przekształcić czteroletnie Technikum w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Karczewie z dniem 1 września 2019 r. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne 

do klasy I pięcioletniego Technikum zostało przeprowadzone na rok szkolny 2019/2020 dla 

absolwentów szkół podstawowych. Absolwenci gimnazjów zostali objęci rekrutacją do 

czteroletniego Technikum i zakończą naukę po czterech latach tj. w czerwcu 2023 r.  

Od roku 2020 rekrutacja będzie przeprowadzana wyłącznie do pięcioletniego Technikum. 

Klasy Technikum w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, do których 

przeprowadzało się rekrutację w latach 2016/2017, 2017/18, 2018/19, ukończą szkołę 
odpowiednio do roku rozpoczęcia, zgodnie z czteroletnim systemem nauki. 

 

 
Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 


