UCHWAŁA NR XXVI/471/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie: utworzenia Zespołu p.n. Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 6, art.
5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 i art. 62a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Tworzy się z dniem 1 stycznia 2013r. Zespół p.n. Wielkopolskie Samorządowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.
§ 2.
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie
funkcjonować będzie w formie jednostki budżetowej.
§ 3.
Siedzibą Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
Ustawicznego w Koninie jest miasto Konin.

i

§ 4.
Akt założycielski Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Koninie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Statut
Wielkopolskiego
Samorządowego
Centrum
Kształcenia
i Ustawicznego w Koninie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zawodowego

§ 6.
W skład Wielkopolskiego Samorządowego
i Ustawicznego w Koninie wchodzi:

Centrum

Kształcenia

Zawodowego

1. Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie
2. Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 4.

§ 7.
Mienie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Koninie stanowić będzie wyposażenie dotychczasowego Zespołu Szkół Medycznych im.
Karola Marcinkowskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 4.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały XXVI/471/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2012r.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.

nr

205,

poz.

1206)

wprowadza

zasadnicze

zmiany

w

strukturze

kształcenia

ponadgimnazjalnego.
W nowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących
kształcenie zawodowe dla dorosłych, z wyjątkiem szkół policealnych, które oferują kształcenie zgodne
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Oferta szkół policealnych adresowana jest

wyłącznie do osób posiadających wykształcenie średnie. Dla osób dorosłych nie posiadających
wykształcenia średniego organizowane będą natomiast kwalifikacyjne

kursy zawodowe i kursy

kompetencji ogólnych, ukończenie których stanowić będzie podstawę do przystąpienia do egzaminu
zawodowego oraz maturalnego.
Nową jednostką organizacyjną w systemie oświaty od dnia 1 września 2012r. będzie centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zgodnie z dodanym w ramach nowelizacji z dnia 19 sierpnia
2011r. przepisem art. 62a ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły
prowadzące kształcenie zawodowe, może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego”, przy czym w jego skład powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła
zawodowa. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. centrum kształcenia zawodowego
i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, podejmuje działania w zakresie poradnictwa
i informacji zawodowej, a także współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców.
W

dniu 11 stycznia 2012r.

ukazało się

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Rozporządzenie określa przede

wszystkim nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne.
Wykaz pozaszkolnych form kształcenia obejmuje:
1. kursy prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach;
- kwalifikacyjny kurs zawodowy,
- kurs umiejętności zawodowych,
- turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
2.

kursy z zakresu zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
rynku pracy, w tym także prowadzone we współpracy z urzędami pracy;

3. kursy kompetencji ogólnych, prowadzone według programu nauczania uwzględniającego
wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać 251 kwalifikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia do potwierdzenia nabytych kwalifikacji
w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem
odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu.

Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie spowoduje dodatkowych skutków
finansowych

dla

budżetu

Województwa.

Przekształcane

placówki

dysponują

odpowiednimi

pomieszczeniami są wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, posiadają wysokokwalifikowaną
kadrę pedagogiczną.
Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym są jednostki
samorządu terytorialnego otrzymają na każdego uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego
subwencję, według stanu na 30 września danego roku.
Pozostałe formy kursowe (w tym kurs umiejętności zawodowych) będą formami odpłatnymi,
a uzyskane środki stanowić będą dochody jednostki.
Utworzenie Centrum pozwoli szkołom prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, co
przyczyni

się

do

rozszerzenia

oferty

edukacyjnej

i

zwiększenia

naboru

słuchaczy.

Umożliwi także szkołom pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.
W

związku

z

powyższym

podjęcie

uchwały

jest

merytorycznie

i

prawnie

uzasadnione.

