
UCHWAŁA Nr XXVII/175/2005  

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

 z dnia 16 marca 2005  roku 

w sprawie: przekształcenia Szkoły Policealnej na podbudowie szkoły średniej, kształcącej w 

zawodzie technik Obsługi Turystycznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, im. Wł. St. Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. 12 

D w Łowiczu, w Szkołę Policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą 

w zawodach: technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) zm.: z 2002 roku Nr 23 

poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 

1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, oraz 

art. 5 ust. 2 pkt l, art.9 ust. l, pkt 3 lit.g, art. 58, ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia      7 września 

1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity :Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) zm: z 

2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 

r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000 r. Nr 

12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 

1615, Nr 147, poz. 1644 ) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

§1 

Przekształca się z dniem l września 2005 Szkołę Policealną na podbudowie szkoły średniej, 

kształcącą w zawodzie Technik Obsługi Turystycznej, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, im. Wł. St. Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. w 

Łowiczu, w Szkołę Policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w 

zawodach: Technik Obsługi Turystycznej oraz Technik Hotelarstwa, wchodzącą w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w 

Łowiczu zwróciła się z uprzejmą prośbą o przekształcenie z dniem l września 

2005 roku istniejącej w ramach zespołu, szkoły policealnej na podbudowie 

programowej szkoły średniej, kształcącej w zawodzie technik organizacji usług 

turystycznych w szkołę policealną kształcącą w zawodach: technik hotelarstwa 

oraz technik obsługi turystycznej. Jest to już szkoła nowego typu zgodnie z 

ostatnim etapem reformy. Szkoła posiada bardzo dobrze przygotowana kadrę do 

nauczania przedmiotów turystyczno-gastronomicznych oraz dobrze 

wyposażone pracownie gastronomiczne i obsługi hotelarstwa.. Utworzenie tego 

typu szkoły daje młodzieży możliwość uzyskania wykształcenia i uzyskania 

kwalifikacji z godnie z wymogami rynku pracy i wejścia Polski do Unii 

Europejskiej. ZSP nr 3 w Łowiczu uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w przedmiotowej sprawie. 

 

Opracowała: 

T. Wicher 


