
     

 

           Projekt 

Uchwała Nr XVI/100/16 

Rady Powiatu Opolskiego 

                                                     z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 

 

w sprawie zamiaru  likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie, 
ul. Niemodlińska 29 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym              

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) i art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy            

z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

  

1. Podejmuje się zamiar likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie 

tj: 

a) Publiczne  Liceum Ogólnokształcące, 

b) Publiczne  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

c) Publiczne Technikum, 

d) Publiczna Szkoła Policealna  

 

2. Postępowanie likwidacyjne szkół wymienionych w ust.1 lit. a – d zakończone zostanie     

31 sierpnia 2018 r. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

w sprawie zamiaru  likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół   w Chróścinie. 
 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła 

publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, 

po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole 

publicznej tego samego typu a także kształcąca w  tym samym lub zbliżonym zawodzie. 

Za likwidacją szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie przemawiają  

przyczyny natury demograficznej oraz ekonomicznej. W bieżącym roku szkolnym                  

( 2015/2016) w Zespole Szkół w Chróścinie łącznie we wszystkich typach szkół jest 200 

uczniów z czego; W Publicznym Technikum jest 33 uczniów, 15 w klasie trzeciej, łączonej      

( technik agrobiznesu , technik żywienia i usług gastronomicznych), 18 w klasie czwartej, 

łączonej (technik agrobiznesu i technik żywienia i usług gastronomicznych); W Liceum 

Ogólnokształcącym przebywa łącznie 53 uczniów; W Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych jest 33 uczniów wyłącznie w klasie drugiej; W Publicznej Szkole Policealnej 

kształci się w zawodzie Technik BHP i Technik turystyki wiejskiej łącznie 78. Mimo  wysiłku 

kierownictwa szkoły i nauczycieli włożonego w nabór do szkoły, zachęcenie do skorzystania 

z oferty edukacyjnej szkoły (udział w Targach Edukacyjnych, udział w spotkaniach                      

z absolwentami gimnazjów na terenie powiatu, publikacja ciekawych materiałów 

reklamujących szkołę itd.) od dwóch lat nie utworzono klasy pierwszej w Technikum na 

żadnym, oferowanym przez szkołę kierunku kształcenia. Małe zainteresowanie również 

edukacją w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Stąd też wydaje się zasadne 

wszczęcie procedury likwidacji przedmiotowych szkół.   

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 22 pracowników pedagogicznych z czego 12                 

w pełnym wymiarze godzin, 10 w niepełnym wymiarze godzin. Dla 11 nauczycieli jest                   

to główne miejsce pracy (w tym dla 9 osób jedyne miejsce pracy). Kadra administracyjna                 

i obsługi to 8 pracowników (1 lipca 2016 jedna osoba nabywa prawa emerytalne) w tym                                     

6 pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych. Przedstawiony stan faktyczny jak też  brak 

perspektyw na zainteresowanie potencjalnych uczniów ofertą edukacyjną Zespołu Szkół                

w Chróścinie przesądza o jego likwidacji. Nadto  zauważyć należy, że proponowana niniejszą 

uchwałą likwidacja szkół, poprzez stopniowe wygaszanie ich działalności, jest najmniej 

dotkliwym rodzajem likwidacji zarówno dla uczniów jak i pracowników bowiem                             

w przypadku uczniów nie zachodzi potrzeba zapewniania przez organ prowadzący szkołę 

możliwości kontynuowania nauki w innej szkole tego samego typu. W przypadku nauczycieli 



i pracowników administracji czas ten jest atutem w poszukiwaniu pracy oraz w miarę 

możliwości otrzymania oferty pracy w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat. 

 

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną, a po uzyskaniu opinii kuratora oświaty                           

i wyczerpaniu procedury określonej w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty zostanie podjęta odrębna uchwała o wyłączeniu szkół z Zespołu oraz kończąca 

procedurę uchwała o likwidacji  szkół.  

 

 

 


