
UCHWAŁA NR „...^./!A.fiO^O
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia.....Q^...^.C4^...E2.C^O<

w sprawie uruchomienia zawodu technik mechanik lotniczy w Technikum nr 1
w Zespole Szkół Ponad podstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. póz. 511, 1571, 1815) oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. póz. 1078, 1148, 1287,
1680,1681,1818,2197, 2248 orazz 2020r. poz.374) uchwala się, co następuje:

^^ §1. Akceptuje się propozycję dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz uruchomienia z dniem
1 września 2020 r. w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu nowego zawodu - technik mechanik lotniczy (symbol
cyfrowy zawodu - 315317).

§2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponad podstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zarząd Powiatu Łowickiego:

1. Marcin Kosiarek - Starosta

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta

3. Janusz Michalak - Członek Zarządu
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. póz. 1078, 1148, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020r.
poz.374) dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej, w porozumieniu
z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu
opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie
z potrzebami rynku pracy oraz nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą
prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym
zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia tub ustaleń obejmujących co najmniej
jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. póz. 1078, 1148, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020r.
poz.374) zadania organu prowadzącego w zakresie art. 68 ust. 7 wykonuje Zarząd Powiatu.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Łodzi utworzenia nowego
zawodu technik mechanik lotniczy, zgodnie z Uchwałą Nr 39 Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2020 r., w sprawie wydania opinii dotyczącej utworzenia
nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 1 w Łowiczu.

Wprowadzenie nowego zawodu związane jest z obecnym oraz prognozowanym
dynamicznym rozwojem ruchu lotniczego, a co za tym idzie z rosnącym zapotrzebowaniem
na zapewnienie obsługi technicznej samolotów na najwyższym poziomie.
Potwierdzeniem zapotrzebowania na tego typu specjalistów jest nawiązanie współpracy
z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 S.A. w Łodzi żywo zainteresowanymi współpracą
w zakresie kształcenia oraz przyszłego zatrudnienie absolwentów. Szkoła posiada
długoletnie doświadczenie w kształceniu techników mechaników, elektryków
i mechatroników, co stanowi silna podbudowę kadrową i techniczną przy uruchomieniu tego
nowego zawodu.


