
          Projekt 

Uchwała Nr XXIX/197/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 
 

 

w sprawie utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz 

włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza w Prószkowie,                  

ul. Pomologia 11. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 a, art. 58 ust. 1 i 6 oraz                 

art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.                

poz. 1943 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

                                                             § 1 

 

Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                             

w Prószkowie ul. Pomologia 11. 

 

§ 2 

 

1. Z dniem 1 września 2017 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                          

w Prószkowie, ul. Pomologia 11, o którym mowa w § 1 włącza się do Zespołu Szkół im. 

Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11. 

2. Akt założycielski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prószkowie,                            

ul. Pomologia 11, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Zasady organizacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych określa statut, 

stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych oraz włączenia tej Szkoły do Zespołu Szkół im Józefa Warszewicza                      

w Prószkowie,  ul. Pomologia 11. 

  

 Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  podyktowane jest chęcią 

poszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza oraz likwidacją 

Zespołu Szkół w Chróścinie, w której dotychczas realizowano kształcenie osób dorosłych 

w Powiecie Opolskim. 

 Oferta edukacyjna adresowana będzie do osób dorosłych nie posiadających średniego 

wykształcenia lub absolwentów szkół zawodowych. Ponadto utworzenie nowego typu szkoły 

umożliwi kontynuację nauki i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wśród 

absolwentów szkoły oraz mieszkańców Powiatu Opolskiego. Utworzona szkoła będzie 

wchodziła w skład Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. 

 Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie dysponuje odpowiednią bazą 

dydaktyczną, posiada wystarczającą ilość sal lekcyjnych, pracowni komputerowych a kadra 

nauczycielska posiada przygotowanie pedagogiczne.  

 W związku z powyższym podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.  

 

 


