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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły
Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz
art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) Rada Miasta Szczecin
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 roku trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoły Policealnej nr 10, wchodzących w skład Centrum
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 115.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkół wymienionych
w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą przeznaczoną dla osób, które ukończyły 18
lat i zakończyły swoją edukację na poziomie „dawnej” 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub
zasadniczej szkoły zawodowej. Ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych daje takim osobom
możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego uzyskanie średniego wykształcenia oraz świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W sieci liceów ogólnokształcących dla dorosłych
prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin istnieją trzy licea tego typu:
1) w Centrum Edukacji Ogrodniczej;
2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6;
3) w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
Niestety od lat obserwujemy niskie zainteresowanie uzupełnianiem wykształcenia przez pełnoletnich
absolwentów gimnazjów czy zasadniczych szkół zawodowych. Stąd od wielu lat licea ogólnokształcące dla
dorosłych, znajdujące się w ww. zespołach szkół, borykają się z problemem naboru słuchaczy. Sprawa
komplikuje sie dodatkowo z uwagi na konieczność uruchomienia od 1 września 2020 roku nowego typu
szkoły przeznaczonej dla absolwentów branżowych szkół I stopnia (dawnych zasadniczych szkół
zawodowych). Nowy typ szkoły to dwuletnia branżowa szkoła II stopnia, która umożliwi absolwentom
branżowych szkół I stopnia uzyskanie dyplomu technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego. Zatem, pełnoletnimi osobami, które mogą w przyszłości być zainteresowane
uzupełnianiem swojego wykształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego, będą głównie absolwenci 8–
letnich szkół podstawowych oraz dawnych gimnazjów. Nie ma więc potrzeby utrzymywania w sieci
szczecińskich liceów ogólnokształcących dla dorosłych aż trzech tego typu szkół. Planuje się więc
likwidację dwóch z nich, tj. w Centrum Edukacji Ogrodniczej i w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 3 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie jest
szkołą, która została założona w 2012 roku. Ze względu na brak chętnych, w latach szkolnych 2012–2018
szkoła dokonała naboru wyłącznie jeden raz. Stała się więc martwym bytem organizacyjnym o zerowej
liczbie słuchaczy. Stąd zaistniała potrzeba wszczęcia procedury zmierzającej do zamknięcia ww. liceum
poprzez jego likwidację.
Szkoła Policealna nr 10 (dla młodzieży) w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie została
założona w 2005 roku. W latach szkolnych 2012–2018 szkoła prowadziła kształcenie w zawodzie florysta
wyłącznie jeden raz, tj. w 2014 roku. Od tego czasu — ze względu na brak chętnych — nie dokonała naboru
kandydatów w kolejnych latach szkolnych. Stała się więc martwym bytem organizacyjnym o zerowej
liczbie słuchaczy. W szczecińskiej sieci szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych prowadzonych przez
Gminę Miasto Szczecin pozostanie jedna szkoła policealna, tj. Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Zgodnie
z nowelizowanymi przepisami ustawy — Prawo oświatowe, od 1 września 2019 roku szkoła będzie mogła
prowadzić nabór kandydatów zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych.
Likwidację obu szkół — w myśl przepisów ustawy Prawo oświatowe — dokonuje się w dwuetapowej
procedurze. Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji szkół w formie uchwały, którą
w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną. Na tym etapie działań, organ
prowadzący szkoły jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie ich
likwidacji. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu szkoły przejść
do drugiego etapu procedury likwidacyjnej, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą
intencyjną, lecz aktem prawa lokalnego w sprawie zamknięcia obu szkół.
Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną,
której skutkiem ma być uporządkowanie sytuacji organizacyjnej w Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie.
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