
 

 

POROZUMIENIE 

z dnia 12 marca 2018 r. 

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia 

i zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski,  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

zawarte pomiędzy 

Powiatem Oświęcimskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, w imieniu którego działają:  

1) Starosta Oświęcimski – Zbigniew Starzec; 

2) Wicestarosta – Jarosław Jurzak 

zwanym dalej „Powierzającym”  

a 

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Oleśnie, w imieniu którego działają:  

1) Starosta Oleski - Stanisław Belka; 

2) Wicestarosta - Roland Fabianek 

zwanym dalej „Przyjmującym”.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) 

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632) strony ustalają: 

§ 1.1. Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego - kształcenie uczniów klas I 

uczęszczających do branżowych szkół I stopnia oraz uczniów klas II i III zasadniczych szkół zawodowych 

prowadzonych przez Powiat Oświęcimski w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie  

z ramowymi planami nauczania dla branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej, określonymi 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Kształcenie będzie odbywało się w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zwanym dalej ODZ. 

3. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na turnus dokształcenia teoretycznego niezbędne warunki 

nauki, zakwaterowania i wyżywienia. 

4. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt uczestniczących w turnusie dokształcania teoretycznego 

uczniów. 
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5. Poszczególne branżowe szkoły I stopnia działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu 

porozumienia, prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów objętych dokształcaniem teoretycznym zawodowym  

w roku szkolnym 2017/2018. 

§ 2.1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby uczestniczących uczniów w roku szkolnym 

2017/2018 i kosztów kształcenia jednego ucznia na turnusie czterotygodniowym. 

2. Koszt kształcenia jednego ucznia na turnusie czterotygodniowym dla klas I branżowych szkół I stopnia 

oraz klas II i III zasadniczych szkół zawodowych od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.  

w wysokości 469,00 zł. 

3. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie 

konsultacji indywidualnych, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w ust. 2. 

4. Należność za każdy turnus Powierzający przekaże przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

rachunku wystawionego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu - na konto wskazane  

na rachunku, którego płatnikiem jest: Powiat Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim,  

NIP: 549-21-97-501. 

5. Rachunek zostanie wystawiony na podstawie imiennej listy uczniów, którzy podjęli naukę na turnusie 

wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Dobrodzieniu, w którym odbywał się turnus oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia. 

§ 3. ODZ w Dobrodzieniu po zakończeniu turnusu prześle do macierzystej branżowej szkoły I stopnia 

ucznia zakres zrealizowanych treści kształcenia z podstawy programowej dla danego zawodu. 

§ 4.1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 2 marca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

ze skutkiem na koniec roku szkolnego. 

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem 

miejscowym dla każdej ze stron. 

§ 8. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  
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