
UCHWAŁA Nr XXVII/96/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 5 lipca 2021 r. 

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 29 ust.1 pkt 1, art. 88 ust. 1 i 7 i art. 91 ust.7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 września 2021 r. tworzy się Branżową Szkołę II stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia 

Polski 3. 

§ 2. Z dniem 1 września 2021 roku szkołę włącza się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3. 

 § 3. Nadaje się Branżowej Szkole II Stopnia w Łasinie przy ul. Odrodzenia Polski 3 statut stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 § 4. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły. 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 6. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zapoczątkowana w 2017 roku reforma ustroju szkolnego wprowadziła do struktury systemu szkolnego 

nowy typ szkoły: 2 – letnią branżową szkołę II stopnia przeznaczoną dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia 

oraz przez okres 5 lat szkolnych dla absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy 

rozpoczęli kształcenie począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Utworzenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi 

absolwentom branżowej szkoły I stopnia oraz absolwentom zasadniczych szkół zawodowych dalsze kształcenie 

w systemie szkolnym, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 

na poziomie technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, co pozwoli absolwentom na dalsze kontynuowanie 

nauki na studiach wyższych. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie złożył wniosek o utworzenie 

Branżowej Szkoły II Stopnia, która będzie kształciła w formie stacjonarnej w następujących zawodach: 

1) technik handlowiec – symbol zawodu: 522305, kwalifikacja: HAN.02. Prowadzenie działań handlowych; 

2) technik pojazdów samochodowych – symbol zawodu: 311513, kwalifikacja: MOT.06. Organizacja 

i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.  

 Uruchomienie kształcenia na poziomie branżowej szkoły II stopnia w zawodach: technik handlowiec 

i technik pojazdów samochodowych jest zasadne i wiąże się z potrzebami rynku pracy w województwie kujawsko 

– pomorskim. Potwierdzenie tego faktu odnajdziemy w opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu, którą 

w myśl art. 68 ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jest zobowiązany uzyskać dyrektor 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Na kształcenie w ww. zawodach została wydana pozytywna opinia 

Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu Uchwałą Nr 305/OB/2021 i Uchwałą Nr 326/OB/2021. 

Szkoła posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bazę dydaktyczną. Szkoła jest też 

ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu sprzedawca oraz dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.01.2021 roku zawód technik handlowiec znajduje 

się na liście zawodów, na które jest umiarkowane zapotrzebowanie, a zawód technik pojazdów samochodowych 

jest na liście zawodów, na które jest istotne zapotrzebowanie w województwie kujawsko - pomorskim, co daje 

dobre rokowania na późniejsze zatrudnienie absolwentów i uzasadnia celowość stworzenia warunków kształcenia 

w tych zawodach. 

Mając na względzie powyższe, wniosek o podjęcie uchwały jest zasadny.  

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 


