
Uchwała Nr XLV/414/2009 
 Rady Miejskiej w Jarocinie 

      z dnia 30 czerwca 2009 r.  
 
w sprawie aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Jarocinie 

 
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. h,  art. 8 ust. 2a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
AKT ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO NR 2 

 W JAROCINIE  
 

§ 1 
1. Zakłada się z dniem 1 września 2009 r. szkolne schronisko młodzieżowe sezonowe o 

nazwie Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie, organizowane w 

pomieszczeniach szkoły, prowadzące działalność w niektórych okresach roku 

szkolnego, w tym w okresie ferii szkolnych oraz w dniach wolnych od nauki, zwane 

dalej „szkolnym schroniskiem młodzieżowym”. 

2. Siedziba szkolnego schroniska młodzieżowego mieści się: w Zespole Szkół Nr 5 w 

Jarocinie, ul. Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin.  

3. Szkole schronisko młodzieżowe jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. 

§ 2 

1. Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji placówki zatwierdzony przez organ prowadzący. 

2. Organem prowadzącym szkolne schronisko młodzieżowe jest Gmina Jarocin.  

§ 3 
       Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina. 
 

§ 4 
       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 
 /-/ 

Jarosław Łukasiewicz 
 

 
 
 



 
U z a s a d n i e n i e 

 
 Do zadań szkolnego schroniska młodzieżowego należy w szczególności: 

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako 

aktywnych form wypoczynku, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo – 

turystycznej, zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc 

noclegowych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży przebywającym w 

schronisku. 

Nowo powstałe schronisko przyczyni się do upowszechnienia turystyki na terenie 

Ziemi Jarocińskiej. W realizacji swoich zadań placówka będzie współpracowała ze 

środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami. 

Szczegółową organizację działania placówki określa arkusz organizacji placówki, w którym 

określa się między innymi: okres działalności schroniska, liczbę pracowników schroniska, w 

tym pracowników pedagogicznych, liczbę miejsc noclegowych.  Schronisko zapewni 

dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanie miejsca noclegowe, co przyczyni się do 

upowszechniania wśród uczniów krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych 

form wypoczynku.  

 Z tego względu podjecie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

Z-ca BURMISTRZA  

 /-/ 

Robert Każmierczak 

 


