
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7  
w Zespole Szkół nr 3 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 Ośrodka Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego Nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie przy 
ul. Józefa Sowińskiego 1.

§ 2. Uczniom–młodocianym pracownikom, uwzględnionym w „Planie turnusów dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników koordynowanych przez Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego nr 1 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie dla potrzeb 
województwa zachodniopomorskiego i innych województw Polski w roku szkolnym 2018/2019. Część 
1 i 2”, zapewnia się możliwość odbycia do 31 sierpnia 2019 roku czterotygodniowych turnusów 
dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinie.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do  
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji Ośrodka 
wymienionego w § 1.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 7 w Zespole Szkół 
nr 3 w Szczecinie Koordynatora Kształcenia Zawodowego Młodocianych Pracowników 
Województwa Zachodniopomorskiego w osobie dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych 
w Szczecinie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
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UZASADNIENIE

W sieci placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin funkcjonuje siedem zespołów szkół
zawodowych, w których zostały zorganizowane ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
(ODiDZ), tj.:
1) ODiDZ nr 1 w Zespole Szkół Rzemieślniczych;
2) ODiDZ nr 2 w Zespole Szkół Elektryczno–Elektronicznych;
3) ODiDZ nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych;
4) ODiDZ nr 4 w Centrum Edukacji Ogrodniczej;
5) ODiDZ nr 5 w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej;
6) ODiDZ nr 6 w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja;
7) ODiDZ nr 7 w Zespole Szkół nr 3.
Z dniem 31 sierpnia 2019 roku planuje się likwidację wyłącznie dwóch ośrodków dokształcania
i doskonalenia zawodowego, znajdujących się w Zespole Szkół nr 3 i w Zespole Szkół Samochodowych.
Ośrodki te zajmują się wyłącznie organizacją czterotygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników skierowanych przez szkołę w tym celu. Od 1999 roku koordynatorem działań
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego województwa zachodniopomorskiego w zakresie
organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników jest dyrektor Zespołu Szkół
Rzemieślniczych w Szczecinie. Znowelizowane przepisy ustawy — Prawo oświatowe przenoszą z dniem
1 września 2019 roku obowiązek koordynowania organizacji turnusów dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników na kuratora oświaty. Co więcej, wprowadzają możliwość organizowania tych
turnusów przez szkoły kształcenia branżowego, tj. 3–letnie branżowe szkoły I stopnia lub 5–letnie technika.

W skład Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie wchodzi szkoła kształcenia zawodowego — 4–letnie
Technikum Ekonomiczne nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego, które z dniem 1 września 2019 roku
zostanie przekształcone w 5–letnie technikum (2. etap reformy ustroju szkolnego). Szkoła kształci
uczniów m.in. w zawodzie technik handlowiec. Kolejnym elementem składowym Zespołu Szkół nr 3
w Szczecinie jest Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 7, który zajmuje się wyłącznie
organizacją czterotygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
w zawodzie sprzedawca. Od 1 września 2019 roku (zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy —
Prawo oświatowe) turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być
prowadzone w szkole kształcenia branżowego, która wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 3 (w technikum).
W projektowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa
branżowego, zawody: sprzedawca oraz technik handlowiec zostały przyporządkowane do tej samej branży,
tj. branży handlowej. Technikum Ekonomiczne nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego jest więc w pełni
przygotowane do prowadzenia czterotygodniowych turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników w zawodzie sprzedawca. Nie ma więc potrzeby dalszego utrzymywania Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 7 w Zespole Szkół nr 3. Proponuje się zatem jego likwidację
z dniem 31 sierpnia 2019 r. oraz — w kolejnym kroku — rozwiązanie Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie
i usamodzielnienie Technikum Ekonomicznego nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

W myśl przepisów ustawy — Prawo oświatowe, likwidację ośrodka dokonuje się w dwuetapowej
procedurze. Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji ośrodka w formie uchwały,
którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną. Na tym etapie działań, organ
prowadzący ośrodek jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie jego
likwidacji. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu ośrodek przejść
do drugiego etapu procedury likwidacyjnej, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą
intencyjną, lecz aktem prawa lokalnego w sprawie zamknięcia ośrodka, rozwiązania zespołu szkół
i usamodzielnienia technikum.
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