Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego
Nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica 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,
3 i 9 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 placówki wychowania
pozaszkolnego pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG”, wchodzącej w skład
Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie przy ul. 3 Maja 1a.
§ 2. Wyraża się zamiar zapewnienia od dnia 1 września 2019 roku możliwości kontynuacji zajęć
edukacyjno–kulturalnych wychowankom Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG”
w Pałacu Młodzieży–Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie przy alei Piastów 7.
§ 3. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2019 roku czteroletniego Technikum
Zawodowego Nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie
przy ul. 3 Maja 1a, poprzez zmianę dotychczasowej nazwy szkoły w brzmieniu — „Technikum
Zawodowe Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie” na nazwę — „Technikum
Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie”.
§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji placówki
wymienionej w § 1. i przekształcenia szkoły wymienionej w § 3.
§ 5. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze
likwidacji placówki, o której mowa w § 1., rodziców wychowanków oraz pełnoletnich wychowanków
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG” w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica
w Szczecinie.
§ 6. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze
przekształcenia szkoły, o której mowa w § 3., rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów
Technikum Zawodowego Nr 4 w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Przyjęcie tzw. podwójnego rocznika klas pierwszych do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym
2019/2020 oraz wydłużenie okresu nauki (w liceum – z 3 do 4 lat, w technikum – z 4 do 5 lat), a także —
ewentualna potrzeba organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
w centrum kształcenia zawodowego lub w szkole szkolnictwa branżowego — to nowe zadania, wynikające
z kolejnego etapu wdrażania reformy ustroju szkolnego. Zadania te będą realizowane także w Zespole Szkół
nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W skład tego zespołu szkół wchodzą:
* 4–letnie Technikum Zawodowe nr 4, które z dniem 1 września 2019 r. z mocy prawa zostanie
przekształcone w 5–letnie technikum (2. etap reformy ustroju szkolnego);
* Centrum Kształcenia Praktycznego, które z dniem 1 września 2019 r. z mocy prawa zostanie
przekształcone w centrum kształcenia zawodowego oraz
* placówka wychowania pozaszkolnego — Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG”, która
przez dłuższy czas swojej działalności pełniła rolę zespołu folklorystycznego, w którym uczniowie
Technikum Zawodowego nr 4 w ZS nr 8 mogli rozwijać swoje szczególne umiejętności taneczno–
wokalne.
Obecnie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „KRĄG ” nie jest już wewnątrzszkolnym zespołem
taneczno–wokalnym, ale międzyszkolnym zespołem, w skład którego wchodzą wychowankowie różnych
szkół Miasta Sczecin. Jego działalność w tej chwili bardziej odpowiada tej działalności pozaszkolnej, którą
z powodzeniem realizuje Pałac Młodzieży–Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie przy alei Piastów 7.
Proponuje się więc likwidację placówki wychowania pozaszkolnego — Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Szczecińskiej „KRĄG”, jednocześnie zapewniając wychowankom tej placówki kontynuację zajęć
edukacyjno–kulturalnych w Pałacu Młodzieży–Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Zespół będzie
mógł zachować swoją nazwę, ale zajęcia od 1 września 2019 r. będą realizowane w ramach pracowni tańca
folklorystycznego w Pałacu Młodzieży–Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie.
W myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe, likwidacji placówki
wychowania pozaszkolnego dokonuje się w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy to podjęcie przez radę
gminy zamiaru likwidacji placówki w formie uchwały, którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się
uchwałą intencyjną. Na tym etapie działań, organ prowadzący placówkę jest zobowiązany wystąpić do
kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie jej likwidacji. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty
pozwala organowi prowadzącemu placówkę przejść do drugiego etapu procedury likwidacyjnej, tj. podjęcia
drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą intencyjną, lecz aktem prawa lokalnego w sprawie zamknięcia
placówki.
Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną,
której skutkiem ma być uporządkowanie sytuacji w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica
w Szczecinie
28 stycznia 2019 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica — w imieniu Rady Szkoły
— złożył wniosek do organu wykonawczgo Gminy Miasto Szczecin o przekształcenie Technikum
Zawodowego nr 4 poprzez zmianę jego nazwy na Technikum Organizacji i Zarządzania. Aktualnie
Technikum Zawodowe nr 4 kształci uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej,
technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa i technik logistyk. Jak argumentuje we wniosku dyrektor
Zespołu Szkół nr 8, wszystkie wymienione wyżej zawody „(...) przygotowują do zadań związanych
z szeroko pojętą organizacją i zarządzaniem (...). Uczniowie szkoły są przygotowywani do planowania
i organizacji procesów w różnych branżach gospodarki, takich jak: ekonomia, finanse, logistyka, marketing
czy turystyka. Poznają narzędzia pozwalające oceniać skuteczność i efektywność podejmowanych działań
i analizować zjawiska zachodzące na rynku. Absolwenci szkoły posiadają także umiejętności niezbędne do
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zarządzania firmą. Proponowana nazwa
będzie więc bardziej uniwersalna, (...) pozwoli lepiej i w sposób jednoznacznie pozytywny identyfikować
szkołę na mapie edukacyjnej Szczecina, co przyczyni się do skuteczniejszego promowania szkolnictwa
branżowego w naszym mieście i regionie”. Zmiana nazwy szkoły oznacza, że z dniem 1 września 2019 roku
uczniowie dotychczasowego Technikum Zawodowego nr 4 staną się uczniami Technikum Organizacji
i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie.
Przekształcenie szkoły poprzez zmianę jej nazwy jest dokonywane — w myśl obowiązujących
przepisów prawa — w tej samej dwuetapowej procedurze, jak w przypadku likwidacji szkoły.
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