
  

    

 

 

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Gliwicach, ul. Władysława Sikorskiego 132, 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach 

Na podstawie art. 89 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkołę Policealną nr 8 w Gliwicach, ul. 
Władysława Sikorskiego 132, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Uchwała ta ma na celu rozpoczęcie działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej nr 
8 w Gliwicach, ul. Władysława Sikorskiego 132, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. 
Cichociemnych w Gliwicach. 

Z wnioskiem o likwidację szkoły wystąpił już w ubiegłym roku dyrektor zespołu, w skład którego wchodzi 
szkoła policealna. Jest to szkoła do której od lat nie uczęszczają słuchacze, ze względu na brak 
zainteresowania rekrutacją do tego typu szkół. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 
2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316 z późn.zm.), nie ma możliwości, aby na poziomie 
szkoły policealnej kształcić w zawodzie technik rachunkowości. Pozostałe proponowane przez szkołę zawody: 
technik administracji, opiekun osoby starszej i asystent osoby niepełnosprawnej - nie spotkały się z 
zainteresowaniem słuchaczy. W ubiegłym roku, Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji tej szkoły (luty 2021 r.), lecz Śląski Kurator Oświaty wydał opinię negatywną ze względu na brak 
odpowiednio przeprowadzonej rekrutacji do szkoły. Na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzono rekrutację 
lecz nie było chętnych słuchaczy. 

Negatywna opinia uniemożliwiła przeprowadzenie likwidacji szkoły z dniem 31 sierpnia 2021 r. W związku 
z powyższym ponowne podjęcie tej uchwały wydaje się uzasadnione. 

Likwidacja szkoły policealnej nie wpłynie na zmniejszenie oferty edukacyjnej miasta Gliwice, gdyż nadal 
będą funkcjonowały dwie szkoły policealne (również bez uczniów). Ich oferta będzie dostosowywana do 
potrzeb mieszkańców. 
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