
Projekt

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

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

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Hotelarskiego 
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie do innego technikum w Zespole Szkół           
nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum 
Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 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, 9 i 10 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 czteroletniego Technikum 
Hotelarskiego, wchodzącego w skład  Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie 
przy ul. Józefa Sowińskiego 3.

§ 2. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2019 roku czteroletniego Technikum 
Gastronomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie 
przy ul. Józefa Sowińskiego 3, poprzez zmianę dotychczasowej nazwy szkoły w brzmieniu — 
„Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie” na nazwę — 
„Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie”.

§ 3. Wyraża się zamiar zapewnienia od dnia 1 września 2019 roku uczniom dotychczasowej 
szkoły, o której mowa w § 1.,  kontunuacji kształcenia w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik 
obsługi turystycznej w Technikum Gastronomiczno–Hotelarskim w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja 
Reja w Szczecinie.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do wystąpienia do  
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły wymienionej 
w § 1. i przekształcenia szkoły wymienionej w § 2.

§ 5. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia rodziców 
uczniów oraz pełnoletnich uczniów Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie o zamiarze likwidacji szkoły oraz zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodach 
zgodnie z brzmieniem § 3.

§ 6. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia szkoły, o której mowa w § 2., rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów 
Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

§ 7. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodach zgodnie 
z brzmieniem § 3.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Połączenie dwóch szkół (w tym przypadku — Technikum Hotelarskiego i Technikum
Gastronomicznego) w jedną szkołę, funkcjonującą w tym samym zespole szkół, jest wynikiem
uwarunkowań prawnych. W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w zespole szkół nie mogą
funkcjonować szkoły tego samego typu. Technikum Hotelarskie i Technikum Gastronomicze (szkoły
wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie) to ten sam typ szkoły
ponadgimnazjalnej, tj. czteroletnie technikum dla młodzieży. Z uwagi na powyższe, zaistniała potrzeba
uporządkowania sytuacji organizacyjnej w ww. zespole szkół.

Obowiązujące przepisy prawa oświatowego przewidują możliwość połączenia obu placówek
oświatowych tego samego typu funkcjonujących w jednym i tym samym zespole szkół wyłącznie poprzez
likwidację jednej z nich i zapewnienie dotychczasowym uczniom tej placówki możliwości kontynuacji
nauki w drugiej placówce. W myśl przepisów ustawy — Prawo oświatowe, likwidację szkoły dokonuje się
w dwuetapowej procedurze. Etap pierwszy to podjęcie przez radę gminy zamiaru likwidacji szkoły w formie
uchwały, którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą intencyjną; następnie —
zawiadomienie rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły o zamiarze jej likwidacji oraz
(w przypadku szkół zawodowych) o zapewnieniu uczniom likwidowanej szkoły możliwości kontynuacji
kształcenia w tym samym lub zbliżonym zawodzie w innej szkole tego samego typu. Na tym etapie działań,
organ prowadzący szkołę jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie
likwidacji szkoły. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi prowadzącemu szkołę
przejść do drugiego etapu procedury likwidacyjnej, tj. podjęcia drugiej uchwały, która nie jest już uchwałą
intencyjną, lecz aktem prawa lokalnego w sprawie zamknięcia szkoły.

Przedłożony projekt uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną,
której skutkiem ma być uporządkowanie sytuacji organizacyjnej w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja
w Szczecinie. Zatem, z dniem 31 sierpnia 2019 r. wyraża się zamiar likwidacji Technikum Hotelarskiego
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i przeniesienie nauki w zawodach, w których
kształcili się uczniowie dotychczasowego Technikum Hotelarskiego, do Technikum Gastronomicznego
w tym samym zespole szkół. Oznacza to, że z dniem 1 września 2019 roku uczniowie dotychczasowego
Technikum Hotelarskiego staną się automatycznie uczniami Technikum Gastronomicznego.

20 grudnia 2018 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie — w imieniu rady
pedagogicznej — złożył wniosek do organu wykonawczego Gminy Miasto Szczecin o przekształcenie
Technikum Gastronomicznego poprzez zmianę jego nazwy na Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie. Ten
zabieg prawny w pełni dostosuje nazwę szkoły do jej kierunków kształcenia zawodowego, które — z dniem
1 września 2019 roku — zostaną poszerzone o zawody branży hotelarskiej. Poszerzenie oferty edukacyjnej
dotychczasowego Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
wynika z przeniesienia kształcenia w zawodach branży hotelarskiej z dotychczasowego Technikum
Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie do Technikum Gastronomicznego, znajdującycm się
w tym samym zespole szkół. Oznacza to, że z dniem 1 września 2019 roku uczniowie dotychczasowego
Technikum Hotelarskiego nie staną się uczniami Technikum Gastronomicznego, tylko Technikum
Gastronomiczno–Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 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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