
DRUK NR 1128 

Uchwała nr …………… 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ………………… 
 
 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim 

 

Na podstawie art. 89 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) po 
uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organizacji związkowych 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkołę Podstawową dla Dorosłych  
w Mielenku Drawskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku 
Pomorskim. 

§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Drawsku Pomorskim, natomiast dokumentacja przebiegu nauczania zostaje przekazana 
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie jednego miesiąca od dnia 
zakończenia likwidacji.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

       Przewodnicząca Rady Powiatu 

Urszula Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

 
Proponowany projekt uchwały jest drugim etapem procesu likwidacji szkoły 

rozpoczętej na sesji Rady Powiatu Drawskiego w dniu 7 lutego 2020 roku, kiedy to podjęto 

uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim. 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych kształciła wychowanków Ochotniczego Hufca Pracy 

w Mielenku Drawskim. Z roku na rok liczba wychowanków OHP w Mielenku Drawskim,  

a tym samym liczba uczniów w Szkole Podstawowej dla Dorosłych malała.  

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 wychowankowie pozostali (kilka osób)  

w Ochotniczym Hufcu Pracy w Mielenku Drawskim zrezygnowali z nauki w klasie VIII Szkoły 

Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim. Szkoła nie kształciła innych uczniów.  

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim nie 

uczą się od września 2019 r. żadni uczniowie. Szkoła nie prowadzi obecnie naboru.  

Szkoła w swojej działalności korzystała z majątku należącego do Wojewódzkiej 

Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, stąd też brak w uchwale rozstrzygnięć co do majątku 

likwidowanej szkoły.  

 

 

Sporządziła: 


