
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/328/2012 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Jaworznie wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.), art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 9 

ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), art. 5 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), po zawiadomieniu nauczycielskich związków zawodowych oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 w Jaworznie 

wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 51, 

z typu: zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, 

której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 

egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i w trzyletnim 

technikum uzupełniającym, w typ: trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od drugiej klasy liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 Przewodniczący Rady 
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Paweł Bańkowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 września 2012 r.

Poz. 3765
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