
            

           Projekt 

 

Uchwała Nr XXVII/186/17 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 2 lutego 2017 r. 

 

 

w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół                        

w Chróścinie poprzez zmianę siedziby 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 59 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. 

zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zamiar przekształcenia szkół  wchodzących w skład Zespołu Szkół w  Chróścinie 

poprzez  zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Niemodlińska 39, 46 – 073  Chróścina na, ul. 

Pomologia 11, 46 – 060 Prószków, z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład  

Zespołu Szkół w Chróścinie poprzez zmianę siedziby 

 

Zmiana siedziby szkoły stanowi jej przekształcenie. Zatem podjęcie niniejszej  uchwały jest 

wymogiem art.59 ust.1 i 6 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący 

szkołę jest zobowiązany na sześć miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić                                 

o zamiarze przekształcenia szkoły właściwego kuratora oświaty oraz rodziców. 

W dniu 19 maja 2016 r. Rada Powiatu Opolskiego podjęła Uchwałę w sprawie rozwiązania 

Zespołu Szkół w Chróścinie z dniem  31 sierpnia 2018r.  

W wyniku stopniowego wygaszania szkół w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole w jedynym 

oddziale  uczyć się będzie 14 uczniów, w budynku który spełnia standardy bezpieczeństwa 

dla 280 uczniów. Ta sytuacja pokazuje że budynek nie jest wykorzystywany w pełni jego 

możliwości a co za tym idzie  generuje wysokie koszty utrzymania. Wobec tego konieczna 

jest zmiana siedziby, z uwagi  na czynnik ekonomiczny, społeczny, organizacyjny                            

i  wychowawczo - dydaktyczny. Dla tak nielicznej  grupy  uczniów przeniesienie do 

budynku Zespołu Szkół im. J. Warszewicza to szansa na szeroko pojęte wyrównanie szans 

edukacyjnych: 

W aspekcie organizacyjnym:  

Budynek  Zespołu Szkół w Prószkowie to znakomita  baza dydaktyczna i sportowa do 

prowadzenia zajęć z edukacji pożarniczej, którą realizują absolwenci Zespołu Szkół                       

w Chróścinie.  Uczniowie będą mieli stały dostęp do pedagoga szkolnego i możliwość 

zamieszkania  w internacie. Szkoła posiada stołówkę szkolną, dobrze wyposażoną bibliotekę 

szkolną, gabinet pielęgniarki i fizjoterapeuty. Wprowadzony w bieżącym roku dziennik 

elektroniczny umożliwi rodzicom bezpłatny do niego wgląd.  

W aspekcie społecznym:  

Młodzież będzie miała możliwość funkcjonowania w społeczności nie tylko klasowej                      

w zakresie własnej szkoły. Ułatwi to rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,  pracy                     

w grupie, nauczy  diagnozowania  i szukania różnych rozwiązań. Pozwoli na rozwijanie 

umiejętności obserwacji siebie i innych, tolerancji i otwartości  oraz przestrzegania 

ustalonych zasad współżycia  w społeczności szkolnej. 

 



 

W aspekcie edukacyjno - wychowawczym:  

Proces dydaktyczny będzie kontynuowany przez tych samych nauczycieli co do tej pory  (już 

też zatrudnionych w ZS w Prószkowie). Uczniowie przebywający w internacie będą mieli  

możliwość korzystania z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do matury oraz możliwość 

udziału w różnych, wspierających proces kształcenia zajęciach, a także  będą mogli liczyć na 

wsparcie  dotychczasowego pedagoga szkolnego.  

Współpraca uczniów obu szkół z pewnością przyczyni się do integracji zespołów klasowych 

w ramach swojej szkoły, a także społeczności szkolnej  obu zespołów szkół oraz ułatwi  

organizację apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, konkursów, turniejów. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że podjęcie działań zmierzających do przeniesienia szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chróścinie  potrzebne jest zarówno   uczniom, jak też 

wychowawcom bowiem  przez uczestnictwo w życiu szkoły dziecko uczy się funkcjonowania  

w społeczeństwie, a tych umiejętności nie zdobędzie nawet na najlepszych indywidualnych 

zajęciach. Ponadto zaznaczyć trzeba, że proponowane przekształcenie ma służyć poprawie 

warunków nauczania, a to kryterium spełnia budynek Zespołu Szkół w Prószkowie (dobra 

baza dydaktyczna i sportowa).   

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 


