
AUTOPOPRAWKA 
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 37/19  

 
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, 
wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zamiaru przeniesienia 
kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława 
Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły 
I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I stopnia          
nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie 

 
 

 W projekcie uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Ogrodniczego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej 
w Szczecinie, zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Technikum Ogrodniczego w Centrum 
Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Technikum Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2  
im. Władysława Orkana w Szczecinie oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej 
Szkoły I stopnia nr 7 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do Branżowej Szkoły I Stopnia  
nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 wyrazy „z dniem 31 sierpnia 2020 roku” zastępuje się wyrazami „z dniem 31 sierpnia 
2021 roku”;   

2) w § 2 wyrazy „od dnia 1 września 2020 roku” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 września 
2021 roku”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„Osiągnięcie wskaźników poprawy wyników nauczania i efektów kształcenia, o których mowa 
w Załączniku do uchwały, będzie skutkowało odstąpieniem od dalszych czynności prawnych 
zmierzających do rozwiązania Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.”;  

      4)  § 7 otrzymuje brzmienie: 
             „Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.”; 
      5)  po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu: 
           „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; 
       6)  do projektowanej uchwały dodaje się Załącznik w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej  
           autopoprawki.  
  



Załącznik 

do Uchwały Nr .............. 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia .......................... 

 

 
 
 
 Za poprawę wyników nauczania i efektów kształcenia w Technikum Ogrodniczym i Branżowej 
Szkole I stopnia nr 7 (w tym klasie dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10) w trzech 
kolejnych latach szkolnych, począwszy od roku szkolnego 2018/2019 (w przypadku egzaminu 
maturalnego — począwszy od roku szkolnego 2019/2020), uznaje się osiągnięcie następujących 
wskaźników: 
 

1) WSKAŹNIK ZDAWALNO ŚCI EGZAMINU MATURALNEGO 1 
 
Absolwenci Technikum Ogrodniczego, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie pierwszej  
w latach szkolnych odpowiednio 2016/2017–2017/2018, zdają egzamin maturalny  
w sesjach egzaminacyjnych odpowiednio: 2020 i 2021, osiągając następujące  wskaźniki 
(Tabela nr 1): 
 

 

Tabela nr 1 

 Klasa III 
(2019/2020 – kl. IV) 

Klasa II 
(2020/2021 – kl. IV) 

dane z SIO z dn. 30.09.2018 r 

ZAWODY: 
sesja egzaminacyjna 

2020 
sesja egzaminacyjna 

2021 
Technik ogrodnik 4 7 
Technik architektury 
krajobrazu 

13 7 

Technik weterynarii 24 25 

suma 41 uczniów (2 oddz.) 
 

39 uczniów (2 oddz.) 
 

WSKAŹNIKI  
Co najmniej 70% 
absolwentów zdaje 
egzamin maturalny 

Co najmniej 75% 
absolwentów zdaje 
egzamin maturalny 

Przy założeniu,  
że stan liczby 

uczniów podany wg 
SIO z 30.09.2018 r. 
nie ulegnie zmianie 
w kolejnych latach 

szkolnych  

12 ucz. może  
nie zdać matury  

10 ucz. może  
nie zdać matury  

 
  

                                                           
1
  Za podstawę do określenia wskaźników zdawalności egzaminu maturalnego uznano analizy Centralnej Komisji  

   Egzaminacyjnej ujęte w sprawozdaniach.    



 
2) WSKAŹNIK EFEKTYWNO ŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2 

 
a) TECHNIKUM OGRODNICZE  
 
Absolwenci Technikum Ogrodniczego, którzy rozpoczęli kształcenie w poszczególnych 
zawodach w klasie pierwszej w latach szkolnych odpowiednio 2015/2016–2017/2018, 
uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie (dyplom technika) w  sesjach 
egzaminacyjnych odpowiednio: 2019, 2020 i 2021, osiągając następujące  wskaźniki  
(Tabela nr 2):  

 
Tabela nr 2 

 Klasa IV 
(2018/2019 – kl. IV) 

Klasa III 
(2019/2020 – klasa IV) 

Klasa II 
(2020/2021 – kl. IV) 

dane z SIO z dn. 30.09.2018 r. 

ZAWODY: sesja egzaminacyjna 
2019 

sesja egzaminacyjna 
2020 

sesja egzaminacyjna 
2021 

Technik ogrodnik 0 4 7 
Technik architektury 
krajobrazu 

7 13 7 

Technik weterynarii 10 24 25 

suma 
 

17 uczniów (1 oddz.) 
 

41 uczniów (2 oddz.) 
 

39 uczniów (2 oddz.) 
 

 
Przy założeniu, że stan liczby uczniów podany wg SIO z 30.09.2018 r. nie ulegnie zmianie w kolejnych latach szkolnych  

 

WSKAŹNIKI 
Co najmniej 70% 

absolwentów uzyskuje 
dyplom technika 

Co najmniej 75% 
absolwentów uzyskuje 

dyplom technika 

Co najmniej 80% 
absolwentów uzyskuje 

dyplom technika 
Technik ogrodnik — 3 ucz. z dyplomem 6 ucz. z dyplomem 
Technik architektury 
krajobrazu 5 ucz. z dyplomem 10 ucz. z dyplomem 6 ucz. z dyplomem 
Technik weterynarii 7 ucz. z dyplomem 18 ucz. z dyplomem 20 ucz. z dyplomem 

 
 
b) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7 / klasy dotychczasowej ZASADNICZEJ  
    SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 10  
 
Absolwenci dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 (klasa III — 2018/2019) 
oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 (klasa III — 2020/2021), którzy rozpoczęli kształcenie 
w klasie pierwszej w latach szkolnych odpowiednio 2016/2017 i 2018/2019, uzyskują 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w danym zawodzie w  sesjach egzaminacyjnych odpowiednio: 2019 i 2021 
osiągając następujące wskaźniki  (Tabela nr 3): 
 
 

  

                                                           
2
  Za podstawę  do określenia wskaźnika efektywności kształcenia zawodowego uznano analizy Centralnej  

    Komisji Egzaminacyjnej ujęte w sprawozdaniach.  



 
Tabela nr 3 

 Klasa III 
(2018/2019 – kl. III) 

Klasa II 
(2019/2020 – klasa III) 

Klasa I 
(2020/2021 – kl. III) 

dane z SIO z dn. 30.09.2018 r. 

ZAWODY: sesja egzaminacyjna 
2019 

sesja egzaminacyjna 
2020 

sesja egzaminacyjna 
2021 

Ogrodnik 11 0 11 
Mechanik–operator pojazdów  
i maszyn rolniczych  

0 0 5 

suma 
 

11 uczniów (1 oddz.) 
 

0 uczniów 
 

16 uczniów (1 oddz.) 
 

WSKAŹNIKI 

Co najmniej 70% 
absolwentów zdaje 

egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje  
w zawodzie 

 

Co najmniej 80% 
absolwentów zdaje 

egzamin potwierdzający 
kwalifikacje  
w zawodzie 

 
Przy założeniu, że stan liczby uczniów podany wg SIO z 30.09.2018 r. nie ulegnie zmianie w kolejnych latach szkolnych  

 
Ogrodnik 8 ucz. z dyplomem 

— 
9 ucz. z dyplomem 

Mechanik–operator pojazdów  
i maszyn rolniczych  – 4 ucz. z dyplomem 

 
 

3) WSKAŹNIK REZYGNACJI Z NAUKI 3: 
 
1)  W ostatnim dniu nauki (31 sierpnia danego roku szkolnego) łączna liczba uczniów  
      Technikum Ogrodniczego na każdym poziomie stanowi co najmniej: 
      a) 84% liczby uczniów z początku roku szkolnego (1 września danego roku  
           szkolnego) w klasie pierwszej; 
      b) 90% liczby uczniów z początku roku szkolnego (1 września danego roku  
           szkolnego) w pozostałych oddziałach. 
 
2)  W ostatnim dniu nauki (31 sierpnia danego roku szkolnego) łączna liczba uczniów  
      Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 / klasy dotychczasowej zasadniczej Szkoły  
      Zawodowej nr 10  na każdym poziomie stanowi co najmniej: 
      a) 84% liczby uczniów z początku roku szkolnego (1 września danego roku  
           szkolnego) w klasie pierwszej; 
      b) 90% liczby uczniów z początku roku szkolnego (1 września danego roku  
           szkolnego) w pozostałych oddziałach. 

 
 

4) WSKAŹNIK UCZNIÓW POZOSTAWIONYCH W TEJ SAMEJ KLASIE 4 
 
            Maksymalnie do 5% uczniów (łącznie) Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły  
             I stopnia nr 7 (w tym uczniów klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10)  
            w kolejnych trzech latach szkolnych, począwszy od roku szkolnego 2018/2019,  
            może być pozostawionych w tej samej klasie.   
 
  

                                                           
3
   Za podstawę  do określenia wskaźnika rezygnacji uczniów z nauki uznano dane z Systemu Informacji  

    Oświatowej  
4
   jw. 



UZASADNIENIE   
 
 Autopoprawka do przedłożonego projektu uchwały jest wnoszona w związku z wypowiedzią 
nauczyciela Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie (CEO),  który  — w dniu 13 lutego 2019 
roku na posiedzeniu Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin — reprezentował społeczność 
szkolną CEO. Przedstawiciel społeczności szkolnej CEO zapewnił radnych, że szkoła (CEO) 
potrzebuje czasu, chociaż trzech lat, na wykazanie progresu w zakresie wyników kształcenia. 
Mając powyższe na uwadze, proponuje się odstąpić od dalszych czynności prawnych zmierzających 
do rozwiązania Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, pod warunkiem osiągnięcia przez 
uczniów Technikum Ogrodniczego i Branżowej szkoły I stopnia nr 7, w trzech kolejnych latach 
szkolnych, począwszy od roku szkolnego 2018/2019, wskaźników poprawy wyników nauczania  
i efektów kształcenia, o których mowa w Załączniku do autopoprawki do projektu uchwały.  
 Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jednym  
z priorytetowych zdań szkół publicznych jest umożliwienie uzyskania świadectw lub dyplomów 
państwowych. Przepis art. 19 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wskazuje dokładnie rodzaj świadectwa  
i dyplomu, które powinien uzyskać absolwent technikum – „ukończenie technikum umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje  
w danym zawodzie”. 
 Z analiz danych ilościowych i jakościowych prowadzonych przez Wydział Oświaty Urzędu 
Miasta Szczecin wynika, że szkoły, wchodzące w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej,   
nie wywiązują się z zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego. W 2018 roku 71% 
uczniów Technikum Ogrodniczego w Centrum Edukacji Ogrodniczej nie zdało egzaminu 
maturalnego. Zaledwie 5 uczniów technikum uzyskało dyplom technika (w zawodzie technik 
ogrodnik – 1 osoba; w zawodzie technik architektury krajobrazu – 4 uczniów). W roku 2017 82% 
uczniów uczniów nie zdało egzamin maturalnego, a dyplom technika uzyskało zaledwie 3 uczniów 
(technik ogrodnik – 1osoba, technik architektury krajobrazu – 2 osoby). Bardzo niepokojącym 
zjawiskiem jest także duży ubytek uczniów w trakcie pełnego okresu nauki. Za przykład posłużyć 
mogą klasy dwuzawodowe Technikum Ogrodniczego. W roku szkolnym 2015/2016 w klasie łączonej 
dwuzawodowej (technik weterynarii i technik architektury krajobrazu) kształcenie rozpoczęło  
33 uczniów, obecnie, w klasie IV jest ich tylko 17 (jest to ubytek uczniów na poziomie ponad 48%). 
Kolejnym, równie niekorzystnym sygnałem, jest odsetek uczniów powtarzających klasę. Zgodnie  
z danymi przekazywanymi corocznie przez szkołę w Systemie Informacji Oświatowej odsetek uczniów 
powtarzających klasę kształtował się na poziomie 13% w roku 2017/2018, 16% — w roku 
2016/2017, 10% — w 2015/2016 i 15% — w 2014/2015, tzn. że średnio co 7 uczeń nie uzyskuje 
promocji do następnej klasy. 
  Mając na uwadze, że Gmina Miasto Szczecin — jako organ prowadzący szczecińskie szkoły  
— z dużym zaangażowaniem dba o zachowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych oferowanych 
przez te szkoły, w tym poziomu jakości kształcenia, proponuje się wstrzymać dalsze czynności prawne 
zmierzające do rozwiązania Centrum Edukacji Ogrodniczej, pod warunkiem osiągnięcia przez 
uczniów Technikum Ogrodniczego i Branżowej szkoły I stopnia nr 7 wskaźników poprawy wyników 
nauczania i efektów kształcenia, o których mowa w Załączniku, w ciągu trzech lat szkolnych.  
 
 
 
 


