
Uchwata nrXvnl]-zo/Iz
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 23.02.2OL2 r.

w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej nr 2 w Brzegu

Działając na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. ,,i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2oo! r. nr !42, poz. t592, z późn. zm.| orazart. 58 i 59 ust. 6,
w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. ,,a" ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednoliĘ- Dz-U.z2OO4,nr256,poz.2572,zpóźn. zm.), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala,
co następuje:

§r

1. Przekształca się z dniem 1 września 2OLż r. dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 2
w Brzegu o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 ]ata w Zasadniczą Szkołę
zawodową nr 2 w Brzegu o trzyletnim okresie nauczania, zwaną dalej szkołą.

2. Uczniowie obecnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Brzegu realizują naukę zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§2

Szkole nadaje się statut.

§g

1. Szkoła nosi nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Brzegu, w dalszej części dokumentu
zwana jest szkołą.

2. Siedzibą szkoły jest Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Jana pawła lt 28, 49-3oo Brzeg.
3. Szkoła jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży
4. Kierunki kształcenia zawodowego szkoty ustala dyrektor w porozumieniu z organem

prowadzącym.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Brzeskiego.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Opotu.
7. Nazwa szkoĘ używana jest w pełnym brzmieniu.

§ą
1. Rada pedagogiczna określi szczegółowo i wprowadzi do statutu szkoĘ :

1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program
wychowawczy szkoły i program profilaktyki problemów dzieci imłodzieży, o którym mowa
w odrębnych przepisach,

2| sPosób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem wspomagania wszechstronnego
rozwoju ucznia itworzenia pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego,

3) zadania zespołów nauczycielskich o których mowa w § 14,
4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
5) organizację oddzialów wielozawodowych, jeżeli takie zostaną utworzone,
6) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność

prowadzi,


