
UCHWAŁA NR 25/74/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2019 r., poz. 511), art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 996 ze zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględniając propozycje dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Szklarskiej Porębie wprowadza się od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w nowym kierunku 
w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie „fryzjer” – 514101.

§ 2. 1. W roku szkolnym 2019/2020 tworzy się jeden oddział klasy pierwszej, a w latach 
następnych po jednym oddziale w cyklu kształcenia.

2. Utworzenie większej liczby oddziałów wymaga zgody Starosty Jeleniogórskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 68 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe propozycja
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie wprowadzająca nowy
kierunek kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Szklarskiej Porębie stwarza możliwość uzyskania nowego zawodu, poszerzenia oferty
edukacyjnej oraz pozyskania większej liczby wychowanków. Aktualnie szkoła kształci młodzież w
zawodzie kucharz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Propozycja
utworzenia nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Szklarskiej Porębie uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy we Wrocławiu.
Wyposażenie podstawowe, które pozwoli uruchomić nowy kierunek kształcenia zostanie
pozyskane od sponsora, natomiast doposażenie pracowni niezbędne do zorganizowania Ośrodka
Egzaminacyjnego planujemy zakupić ze środków 0,4% rezerwy budżetowej.
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