ZARZĄDZENIE NR 457/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 11 marca 2009 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na kształcenie w określonych zawodach w technikach dla
młodzieŜy i w szkołach policealnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
z 2004 r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 124. poz. 860 z póŜn.
zm.) zarządza się, co następuje :

§1

WyraŜa się zgodę na kształcenie w określonych zawodach w technikach dla młodzieŜy
i w szkołach policealnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, wymienionych
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
§3

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/

Załącznik
do Zarządzenia Nr 457/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 11 marca 2009 r.
I. Zawody w technikach dla młodzieŜy na podbudowie gimnazjum:
Lp. Nazwa technikum

1.

2.

3.

Technikum Poligraficzno – Księgarskim
nr 20 - Zespół Szkół Poligraficzno –
Księgarskich
Technikum Ekonomiczno – Handlowym
nr 6 - Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3

Technikum Ekonomiczno – Handlowym
nr 1- Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1

Siedziba
technikum

Proponowane
zawody
technik:
os. Tysiąclecia 38 -organizacji
reklamy

ul. Miechowity 6

ul. Kapucyńska 2

-obsługi
turystycznej
-organizacji
reklamy
-obsługi
turystycznej

II. Zawody w Szkołach Policealnych:
Lp. Nazwa szkoły policealnej

Siedziba
szkoły

1.

ul. Miechowity 6

Szkole Policealnej nr 4 dla Dorosłych Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3

Proponowane
zawody
technik:
-technik obsługi
turystycznej

