
Uchwała Nr  IX/76/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 14 sierpnia  2007r. 

w sprawie założenia I Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie po-

wiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 5c  pkt 1, art. 9

ust.1 pkt 3 lit. b), art. 58 ust.1 i ust.6 i art. 62 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o

systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Powiatu w

Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

Zakłada się z dniem 1 września 2007r. następującą szkołę ponadgimnazjalną: trzyletnie

liceum ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum, którego ukończenie umożliwia

uzyskanie  świadectwa  dojrzałości  po  zdaniu  egzaminu  maturalnego  pod  nazwą

I Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku, zwane dalej " Liceum Ogólnokształcącym".

§2.

Włączyć  założone  Liceum Ogólnokształcące  w  skład  Zespołu  Szkół  Zawodowych

im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

§3.

1. Liceum Ogólnokształcące działa w oparciu o statut Zespołu Szkół  Zawodowych

im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

2. Siedziba Liceum Ogólnokształcącego mieści się w Pułtusku przy Al. Tysiąclecia 12.

§4.

Niniejsza uchwała stanowi  akt założycielski I Liceum Ogólnokształcącego w Puł-

tusku.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

inż. Czesław Czerski

PRZEWODNICZĄCY RADY



Uzasadnienie

do uchwały  Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie  założenia I  Liceum Ogólno-

kształcącego w Pułtusku.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkow-

skiego w Pułtusku podjęli inicjatywę rozpoczęcia w roku szkolnym 2007/2008 w kla-

sie pierwszej liceum ogólnokształcącego eksperymentu pedagogicznego polegającego

na  rozszerzeniu  przedmiotu  wychowanie  fizyczne.  Do  klasy  pierwszej  liceum

przyjętych zostało 28 kandydatów. 

Zgodnie z art.5c pkt 1, art.58 ust.1 i 6 i art. 62 ust.5 ustawy z dnia 7 września

1991r. o systemie oświaty szkoły są zakładane i włączane do istniejącego zespołu szkół

na podstawie uchwały rady powiatu.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.


