Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji XV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii
Krajowej w Szczecinie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Kolejowego w Zespole Szkół
nr 4 im. Armii Krajowej 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 trzyletniego XV Liceum
Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie przy
ul. Janusza Kusocińskiego 3.
§ 2. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. czteroletniego Technikum
Kolejowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie przy
ul. Janusza Kusocińskiego 3, poprzez zmianę dotychczasowej nazwy szkoły w brzmieniu —
„Technikum Kolejowe w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie” na nazwę —
„Technikum Energetyczno–Transportowe w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie”.
§ 3. 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.
§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia o zamiarze
przekształcenia szkoły, o której mowa w § 2., rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów
Technikum Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 8EDA7B19-3CAC-431B-84F0-69BDA91E7EB7. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE
XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie zostało
uruchomione z dniem 1 września 2000 roku na mocy Uchwały nr XXV/667/2000 Rady Miasta Szczecina
z dnia 29 maja 2000 roku. Od roku szkolnego 2014/2015 ww. szkoła nie prowadzi naboru uczniów do klasy
pierwszej i stała się martwym bytem organizacyjnym o zerowej liczbie uczniów. Stąd zaistniała potrzeba
uporządkowania sytuacji organizacyjnej w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej i wszczęcia procedury
zmierzającej do zamknięcia XV Liceum Ogólnokształcącego poprzez jego likwidację.
Podkreślenia wymaga jeszcze fakt, że nie ma potrzeby wznowienia postępowania rekrutacyjnego do
klasy pierwszej w XV LO w ZS nr 4 na rok szkolny 2019/2020, w związku z pojawieniem się
tzw. podwójnego rocznika absolwentów (z 8–letnich szkół podstawowych i dotychczasowych
3–letnich gimnazjów). Wszystkie szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) prowadzone przez JST
(w których są uczniowie) będą w pełni przygotowane na uruchomienie podwójnej liczby oddziałów klas
pierwszych w roku szkolnym 2019/2020.
W myśl przepisów z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000,
poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) likwidacji 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. 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 4 im. Armii Krajowej
w Szczecinie.
21 grudnia 2018 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie — w imieniu rady
pedagogicznej — złożył wniosek do organu wykonawczego Gminy Miasto Szczecin o przekształcenie
Technikum Kolejowego poprzez zmianę jego nazwy na Technikum Energetyczno–Transportowe. Aktualnie
Technikum Kolejowe kształci uczniów w zawodach: technik spedytor, technik elektryk oraz technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ostatni rocznik absolwentów tego technikum, którzy
kształcicli się w zawodach ściśle powiązanych z koleją (technik elektroenergetyk transportu szynowego),
opuścił mury szkoły w 2011 roku. Od tego momentu — w związku z niskim zainteresowaniem
kształceniem w zawodach branży kolejowej — szkoła zaniechała naboru kandydatów do tych zawodów.
Dotychczasowa nazwa szkoły — jak argumentuje we wniosku dyrektor Zespołu Szkół nr 4 — „nie opisuje
aktualnie prowadzonych zawodów i wprowadza w błąd potencjalnych uczniów, pracodawców i innych
kontrahentów. Technikum kształci w zawodzie technik spedytor i jest to kierunek związany z szeroko pojętym
transportem... (stąd w nowej nazwie pojawia się człon TRANSPORTOWE)... Szkoła ma możliwość
uruchomienia nowych kierunków kształcenia. Planuje się otwarcie kształcenia w zawodach: technik
automatyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji... (stąd w nowej nazwie człon ENERGETYCZNY). Tych
kierunków nie moża zakwalifikować jako kierunki powiązane z koleją”. Zmiana nazwy szkoły oznacza,
że z dniem 1 września 2019 roku uczniowie dotychczasowego Technikum Kolejowego staną się uczniami
Technikum Energetyczno–Transportowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej 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.

Id: 8EDA7B19-3CAC-431B-84F0-69BDA91E7EB7. Projekt

Strona 1

