Uchwała Nr V/26/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza w Sztumie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2011 r. wyraża się wolę zlikwidowania niżej wymienionych szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie:
1. Szkoła Policealna dla Młodzieży w Sztumie
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie
3. I Liceum Profilowane w Sztumie
4. Liceum Profilowane dla Dorosłych w Sztumie
§2
Planowana likwidacja poprzedzona będzie zawiadomieniem Pomorskiego Kuratora Oświaty
celem uzyskania opinii w tej sprawie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Szkoła Policealna dla Młodzieży, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych, I Liceum Profilowane i Liceum Profilowane dla Dorosłych wchodzące w skład
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie są szkołami bez uczniów, ponieważ od kilku
lat nie jest dokonywany do nich nabór, ponadto brak zainteresowania ze strony środowiska
lokalnego do nauki w tych szkołach była głównym przesłaniem decyzji o zamiarze ich
likwidacji.
Zgodnie z przepisami art. 59 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę
może ją zlikwidować po uprzednim zawiadomieniu właściwego Kuratora Oświaty w terminie
co najmniej 6 miesięcy przed planowaną likwidacją szkoły i uzyskaniem opinii
w tej sprawie.
Z uwagi na to, iż są to szkoły bez uczniów likwidacja nie spowoduje konieczności
zapewnienia kontynuacji kształcenia oraz zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców
uczniów. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej w założeniach zmian w kształceniu
zawodowym zmierza do likwidacji liceów profilowanych lub ich przekształcenia od 2013
roku w licea dla dorosłych.
Przedkładany projekt uchwały jest więc uzasadniony.

