
Uchwała Nr XVII/139/2004 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 28 maja 2004 roku 

 

 

w sprawie: przekształcenia Technikum Samochodowego dla Dorosłych 

         po Zasadniczej Szkole Zawodowej z siedzibą w Karczewie 

         w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) oraz art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi 

zmianami) - Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 1 września 2004 roku przekształca się Technikum Samochodowe dla 

Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej z siedzibą w Karczewie w 

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie do dostosowania Statutu 

Technikum do zgodności z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3 

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi opinia Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 
Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Karczewie 

mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 

 

 
  



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

 

 Przekształceniu ulega Technikum Samochodowe dla Dorosłych w Zespole Szkół       

w Karczewie w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. 

W Technikum Uzupełniającym mogą funkcjonować oddziały Technikum dla Dorosłych na 

podbudowie programowej szkoły zasadniczej. Ostatnia rekrutacja na semestr I do tych 

oddziałów zostanie przeprowadzona na rok 2005/2006. 

Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej będzie uprawniało do kontynuowania nauki        

w 3-letnim Technikum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Słuchacze, którzy nie ukończą po roku szkolnym 2005/2006 semestru ulegającego likwidacji  

i nie uzyskają promocji na semestr programowo wyższy lub w Technikum dla Dorosłych na 

podbudowie szkoły zasadniczej, mogą podjąć naukę odpowiednio w 3-letnim Technikum 

Uzupełniającym. 

 Dyrektor dotychczasowej publicznej szkoły ponadpodstawowej, która ulega 

przekształceniu w Technikum Uzupełniające, musi ustalić planowane zasady                           

z uwzględnieniem trybu art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, a więc po zasięgnięciu 

opinii Kuratora Oświaty i rady zatrudnienia odpowiedniego szczebla. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy planowane kształcenie w nowych typach szkół będzie 

odbywało się w tym samym zawodzie. 


