
UCHWAŁA NR I/6/2019
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze 
Gdańskim, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych

Na podstawie art. 12, pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) i art 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zamiar dokonania z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwidacji Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul.3 Maja 3, działającego w ramach publicznych szkół dla 
dorosłych.

§ 2. 

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdański do zawiadomienia Pomorskiego 
Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji  Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze 
Gdańskim, ul.3 Maja 3, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych oraz do wystąpienia o opinię 
Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji w/w placówki.

§ 3. 

Odstępuje się od powiadomienia słuchaczy o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole 
Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, ul.3 Maja 3, działającego w ramach publicznych szkół dla dorosłych, 
w związku z zakończeniem nauczania w placówce.

§ 4. 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  w Nowym Dworze 
Gdańskim

Robert Ciżmowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.

996 z późn., zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego, czyli z dniem 31

sierpnia danego roku, a organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej 6 miesięcy przed terminem

likwidacji, powiadomić o zamiarze likwidacji: rodziców, uczniów oraz właściwego kuratora oświaty - czyli

do końca lutego danego roku.

Uchwałą Nr XXXVII/187/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2002 r., z dniem

1 września 2002 r. Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul.3 Maja 3 otrzymał nazwę

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3 Maja 3. W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodziły:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej;

2. I Liceum Profilowane;

3. Liceum Ogólnokształcące Zaoczne.

Uchwałą Nr XIX/134/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 maja 2012 r.

zlikwidowano I Liceum Profilowane, będące podmiotem Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

przy ul. 3 Maja 3.

Uchwałą Nr XXX/196/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 marca 2017 r.

określono na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. sieć publicznych szkół ponadpodstawowych

i specjalnych w powiecie nowodworskim, dostosowanych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W ramach ustalonej sieci (zał. nr 1 do uchwały)

dotychczasowa nazwa Liceum Ogólnokształcące Zaoczne została zastąpiona nazwą Liceum

Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, które działa w trybie szkół dla

dorosłych.

W dniu 4 stycznia 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim zwrócił się z

wnioskiem o wszczęcie procedury likwidacji szkoły dla dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze

Gdańskim przy ul. 3 Maja 3, gdyż od 2012 roku do chwili obecnej Liceum Ogólnokształcące, działające w

ramach publicznych szkół dla dorosłych, nie realizuje żadnych zadań. Uznając za bezzasadne utrzymywanie

dalszego funkcjonowania placówki oświatowej o tym zakresie działania, przystępuje się do zamiaru

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. 3 Maja

3, działające w ramach publicznych szkół dla dorosłych.

Na podstawie dokonanej analizy potrzeb na rynku oświatowym, wśród potencjalnych słuchaczy

oraz absolwentów szkół średnich powiatu nowodworskiego, brak jest zapotrzebowania na ten typ szkoły.

Zgodnie z art 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 996) organ prowadzący powiadomi Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji

placówki oraz wystąpi o wystawienie opinii w powyższej sprawie.

Wprowadzenie w życie przedmiotowej uchwały nie powoduje konieczności zaangażowania
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dodatkowych środków budżetowych oraz nie zwiększa i nie zmniejsza zatrudnienia w administracji

samorządowej.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zgodny jest z

założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy:

Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał

ludzki, cel operacyjny CO 2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.
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