
PROJEKT                 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych 
w Jastrzębiu-Zdroju 

Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), art. 12 pkt. 8 lit. i  w związku z  art. 92 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
Uchwala: 

§ 1. Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2020 roku Szkołę Policealną nr 1 wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. 

§ 2. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazać Śląskiemu Kuratorowi 
Oświaty. 

§ 3. Majątek ruchomy oraz pozostałą dokumentację likwidowanej szkoły przekazać Technikum  
nr 3 im. Zesłańców Sybiru w Jastrzębiu-Zdroju. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia.   

 

 

 

 

         PREZYDENT MIASTA 

               /-/ Anna Hetman  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

W związku z brakiem naboru, od roku szkolnego 2012/2013, do Szkoły Policealnej nr 1 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju  zaistniała potrzeba 

likwidacji tej placówki.   

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.) "szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, 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 

kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: 

rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora 

oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

prowadzenia szkół danego typu.” W związku z brakiem uczniów w Szkole Policealnej nr 1 

organ prowadzący odstąpił od  zawiadomienia o zamiarze likwidacji rodziców uczniów, 

a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów. 

Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych 

w Jastrzębiu-Zdroju uzyskał pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty (Postanowienie  

nr DK-RY.542.2.7.2020 z dnia 1 kwietnia 2020r.). 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju, uzyskał pozytywną opinię Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju (pismem z dnia 27.04.2020) oraz Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jastrzębiu-

Zdroju (pismem z dnia 8.05.2020r.). 

Po podjęciu uchwały likwidacyjnej, organ prowadzący podejmie uchwałę o rozwiązaniu 

Zespołu Szkół Handlowych. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


