Uchwała Nr XXXIV/217/2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kołozębiu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 w związku z
art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
Z dniem 31 sierpnia 2013 r. zamierza się zlikwidować Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu
terytorialnego, może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę
po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na sześć miesięcy przed
terminem likwidacji należy zawiadomić rodziców uczniów, w przypadku szkoły dla dorosłych
uczniów i kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205
poz. 1206) wprowadziła zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia ponadgimnajzalnego.
Przewiduje m.in. nie prowadzenia rekrutacji kandydatów na kolejne lata nauki tj. do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2012/2013 do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, w roku szkolnym
2013/2014 do technikum uzupełniającego dla dorosłych, a w konsekwencji ich likwidację.
Na dzień 30 września 2012 r. w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu kształciło się tylko 5 słuchaczy w
ostatniej klasie, słuchacze Ci ukończą tę szkołę na dotychczasowych zasadach, przed jej likwidacją.
Zgodnie z ustawą słuchacze, którzy nie ukończą szkoły ulegającej likwidacji, mogą kontynuować
naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Niniejsza uchwała intencyjna o zamiarze likwidacji szkół stanowi podstawę do podejmowania
dalszych czynności poprzedzających likwidację szkoły, wskazanych w ustawie o systemie oświaty,
w tym powiadomienia odpowiednich podmiotów.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

