
UCHWAŁA NR II/14/2019
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie 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. 

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2019 roku Liceum Ogólnokształcące  w Zespole Szkół nr 1 w Nowym 
Dworze Gdańskim, z siedzibą przy ul.3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działające w ramach publicznych 
szkół dla dorosłych.

§ 2. 

Dokumentację zlikwidowanej jednostki przejmuje Powiat Nowodworski.

§ 3. 

Dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  w Nowym Dworze 
Gdańskim

Robert Ciżmowski
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UZASADNIENIE

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, z siedzibą
przy ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, funkcjonuje w ramach publicznych szkół dla
dorosłych.

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 na 6 miesięcy
przed terminem likwidacji, powiadomić o zamiarze likwidacji: rodziców, uczniów oraz właściwego
kuratora oświaty.

Z uwagi na fakt, że do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze
Gdańskim, z siedzibą przy ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, funkcjonującej w ramach
publicznych szkół dla dorosłych, od wielu lat nie przeprowadzono żadnego naboru, nie było
potrzeby powiadamiania uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.

W sprawie zamiaru likwidacji została podjęta uchwała Nr I/6/2019 Rady Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 2019 r. Zamiar likwidacji szkoły uzyskał pozytywną opinię
Pomorskiego Kuratora Oświaty. Decyzja o zamiarze likwidacji została również zaopiniowana przez
związki zawodowe, zrzeszające nauczycieli powiatowych placówek oświatowych.

Przedkładany projekt uchwały jest zatem konsekwencją kroków podjętych przez Radę
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Wprowadzenie w życie uchwały nie powoduje żadnych skutków finansowych i kadrowych,
a uchwała ma charakter porządkowy.

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 ofert
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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