
UCHWAŁA NR IV/88/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 26 lutego 2019 r.

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

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 2021 roku czteroletniego Technikum 
Ogrodniczego i trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia nr 7, wchodzących w skład Centrum Edukacji 
Ogrodniczej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 115.

§ 2. Wyraża się zamiar zapewnienia od dnia 1 września 2021 roku uczniom dotychczasowych 
szkół, o których mowa w §1., kontynuacji kształcenia w zawodach:

1) technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu oraz technik weterynarii w Technikum 
Kształtowania Środowiska w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie przy 
ul. Portowej 21;

2) ogrodnik oraz mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych w Branżowej Szkole I stopnia 
nr 8 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie przy ul. Portowej 21.

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

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia rodziców 
uczniów oraz pełnoletnich uczniów szkół, o których mowa w § 1., o zamiarze ich likwidacji oraz 
zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodach zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 1 i 2. 

§ 5. Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta Szczecin do zawiadomienia 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze przeniesienia kształcenia w zawodach zgodnie 
z brzmieniem § 2 pkt 1 i 2.

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Michał Wilkocki
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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 ZDAWALNOŚCI EGZAMINU MATURALNEGO1

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.  

Załącznik do uchwały Nr IV/88/19

Rady Miasta Szczecin

z dnia 26 lutego 2019 r.
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2) WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO2

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. 
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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 NAUKI3:

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 KLASIE4

            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.
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