
 

UCHWAŁA Nr XXXIX/347/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół tworzących Zespół Szkół im. Ks. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie 

 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.
1
) ), art. 162 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r., poz. 60 z późn. zm.
2
), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Stwierdza się przekształcenie w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Karczewie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia. 

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały następuje z dniem       

1 września 2017 r.  

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

             Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

1 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 

2017 r., poz. 730 i 935 
2  

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 949 



UZASADNIENIE 

 

W związku z wejściem reformy oświatowej oraz przepisów dot. przekształcenia zasadniczych 

szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia należy przekształcić Zasadniczą Szkołę 

Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w 

Karczewie w Branżową Szkołę I stopnia. 

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Branżowej Szkole I stopnia prowadzi się klasy 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, aż do czasu likwidacji tych klas. Do tych 

klas stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące Zasadniczych Szkół Zawodowych. 

Uczniowie tych klas otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych zasadniczych szkół 

zawodowych opatrzone pieczęcią Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy 

I Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. Na rok szkolny 

2019/2020 przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne do klasy I Branżowej Szkoły I 

stopnia odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i 8-

mio letniej szkoły podstawowej. 

Uczeń klasy I dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który w roku szkolnym 

2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem 

klasy I Branżowej Szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym kształcił 

się ten uczeń. 

Z dniem 1 września 2017 r. nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami 

zatrudnionymi w dotychczasowej Zasadniczej Szkole Zawodowej stają się nauczycielami 

oraz pracownikami niebędącymi nauczycielami zatrudnionymi w Branżowej Szkole I stopnia.   

Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej staje się 

dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki 

powierzono mu stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  

 

 

          Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 


