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w Zcspole Szkél Ekonomlczno-Tcchnlcznych im. Clchociemnych w Gliwicach

Na podstawie art. 89 usf. I, wzwia,zku zart. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia I4 gmdnia 2016 r. Prawo
oéwiatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. I082 z péin. zm.), na wniosck Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§l.Zamierza sic; zlikwidowaé zdniem 31 sierpnia 2022 r. Szko}; Policcalnq nr 8wGliwicach, ul.
Wiad slaw Sik sk' ' ' ' ' 'y a or lego I32, w Zespole Szkél Ekonom|czno-Techmcznych 1m. Clchoclemnych w Gliwicach.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa%a wchodzi w Zycie z dnicm podjzpcia.
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Uzasadnienie

Uchwala ta ma na celu rozpoczqcie dziakufi zmierzajqcych do likwiclacji Szko1y Policealnej nr
8wG1iwicach, ul. W1adys1awa Sikorskiego 132, wflespolc Szkél Ekonomiczno-Tcchnicznych im.
Cichociemnycla w Gliwicach.

Z wnioskiem 0 likwidacjq szko1y wystqpfl juz w ubieg1ym roku dyrcktor zespoiu, w skiad ktércgo wchodzi
szkoia policealna. Jest to szko1a do klércj od lat nie uczqszczajq s1uchacze, ze wzglgdu na brak
zainteresowania rekrutacjq do tego typu szk<51. Zgodnie zzapisami rozporzqdzenia MEN zdnia 151utego
2019 r. w sprawie ogélnych celéw i zadafi ksztaicenia w zawodach szkolnictwa branzowego oraz klasyfikacji
zawodéw szkolnictwa branzowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316 z péin.zm.), nie ma mozliwoéci, aby na poziomie
szkoiy policealnej ksztalcié w zawodzie technik rachunkowoéci. Pozoslaht proponowane przez szkoh; zawody:
technik administracji, opiekun osoby starszej i asystent osoby nieprflcnosprawxlej - nie spotka1y sic; z
zainteresowaniem s1uchaczy. W ubieg1ym roku, Rada Miasta Gliwice podj¢;1a uchwah; w sprawic zamiaru
likwidacji tej szkoiy (luty 2021 r.), lecz Slqski Kurator Oéwiaty wyda1 opiniq negatywnq ze wzglqdu na brak
odpowiednio przeprowadzonej rekrutacji do szko1y. Na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzono rekrutacje;
lccz nie by10 chqtnych sluchaczy.

Negatywna opinia uniemoiliwila przeprowadzenie likwidacji szko1y z dniem 3| sicrpnia 2021 r. W zwiqzku
z powyzszym ponowne podjgcie tcj uchwaly wydaje sic; uzasadnione.

Likwidacja szko1y policealnej nie wplynie na zmniejszenie oferty edukacyjnej miasta Gliwice, gdyt nadal
bgdq funkcjonowzfly dwie szkoly policcalne (réwniez bez uczniéw). Ich ofcrta bqdzie dostosowywana do
potrzeb mieszkaflcc'>w.
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UCFIWALA NR ..... ..... ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .... 2022 r.

w sprawic mmiaru likwidacji Szkoly Policealnej nr 8 w Gliwicach, ul. Wladyslawa Sikorskiego 132,
w Zespolc Szkdi Ekonomlczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

Na podstawic art. 89 usz. 1, w zwiqzl-iu zart.29 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawn
0§;\vi:110\v13(t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1082 2 péin. zrn.). na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Minstn Gliwicc
uchwala, co nastc;puje:

§ 1. Zanfiema sic; zlikwidowaé zdniem 31 sierpnia 2022 r. Szkok; Policealnq nr 8 w Gliwicach, ul.
Wlady/slznva Sikorskiego 132. w_ZcspoIe Szké1 Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach.

§ 2. Wykonanic uchwaly powierza sic; Prezydcntowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwala wchoclzi w Zycic 2 dniem podjqcia.
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Uzasadnienie
Uchwala ta ma no celu rozpoczgcie dziaiafi zn11erzaje1cych do likwidacji Szko1y Policealnej nr

Swfiliwicach. ul. Wladysmwzl Siko1'skicgo I32. wZespo1e Szké-1 Ekonomiozno-Technioznych im.
Cichociomnych w Gliwicach.

Z \.vnioskiem 0 likwidacjo; sZko1y wystapi-1 jui: w ubieg1ym roku dyrcktor zespolu. w sklwad ktorego wchodzi
szkola policealna. Jest to szkola do ktc'>rej od lat nifi uczgszczaja, s1uchacze: ze wzglodu na brak
zaimorcsowania rekrutacjz} do tego typu szkol. Zgodnie zzapisami rozporzadzenia MEN zdnia I5 lutego
20191‘. w sprawie ogolnych celow i zadafi ksztzdcenia w zawodach szkolnictwa brankowego oraz klasyfikacji
'/.zu-voddw szkolnictwa branzowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316 z pc5in.zm.). nie ma rnof/.1iwos§c1, aby no poziomie
szkoly policealnej kszlalcié w zawodzie technik rachunkowo§ci. Pozosrale proponowane przcz szkoh; zawody:
l¢C|1l11|< E\dl11ini5lracji, opiekun osoby starszej i asystent osoby niopelnosprawnej - nie spotkaly 51¢ z
zainte1'es0\vanic|n sluchaczy. W ubieglym roku. Roda Miasta Ciliwicc podj¢1a uchwa-lg w sprawie zarniaru
likwidacji [oi szko1y (luty 2021 r.). lccz Slgski Kurator Oéwiaty wydal opinio negatywnq ze wzglqdu na brak
oclpowiednio przeprowadzonej rekrulacji do szkoiy. Na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzono rekrutacjq:
lecz nic bylo ohglnych sluchaczy.

Ncgatywna opinia uniemozliwila przeprowadzenie likwidacji szkoly z dniem 31 sierpnia 2021 r. W zwiagzku
z powy“/.szym ponownc podjgcie tej uchwaiy wydaje sic; uzasadnione.

L11-zwidacja szkoly policealnej nie wplynie no zmniejszenie oferly edukacyjnej miasm Gliwice. gdyZ nadal
hoclzg funkcjonowaly dwie szkoly policcalne (rdwniet bez uczniéw). lch oferta bcpdzie dostosowywana do
potnzcb mieszka|icc'>w.
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