Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku
Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym
(Dz. U.
z 2020 r.
poz. 920)
i art. 89 ust. 1 oraz
art. 91 ust. 7 i 10
w związku
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.1))
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. likwiduje się II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku,
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z siedzibą przy ul. Pałacowej 2/1, 15-042 Białystok.
2. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4.
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Uzasadnienie
Podstawę do podjęcia przedkładanej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 89 ust. 1 oraz art. 91 ust. 7 i 10 w
związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze
zm.).
Szkoła publiczna 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.
Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przez terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
Miasto Białystok, rozpoczynając procedurę likwidacji szkoły, wypełniło dyspozycje cytowanego powyżej art. 89
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez:
1) zawiadomienie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia
szkół danego typu – Rada Miasta Białystok powierzyła organowi wykonawczemu jednostki samorządu
terytorialnego, czyli Prezydentowi Miasta Białegostoku wykonanie uchwały „intencyjnej”;
2) w związku z brakiem słuchaczy w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Białymstoku nie
wystąpiła konieczność powiadomienia słuchaczy o zamiarze likwidacji szkoły. Nauczyciele tej szkoły są
zatrudnieni w III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego;
3) zawiadomienie o zamiarze likwidacji Podlaskiego Kuratora Oświaty – zawiadomienia dokonała z
upoważnienia Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. W dniu 28 stycznia
2021 r. zostało doręczone pismo w przedmiotowej sprawie znak: EDU-IX.4421.1.2021 oraz uchwała Nr
XXXV/513/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Białymstoku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w
Białymstoku;
4) uzyskanie opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty – likwidacja II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Białymstoku została zaopiniowana pozytywnie;
5) w związku z brakiem słuchaczy w II liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Białymstoku nie
wystąpiła konieczność zapewnienia słuchaczom likwidowanej szkoły możliwości kontynuowania nauki w
innej szkole publicznej tego samego typu.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku wynika z faktu, iż od roku szkolnego 2011/2012, z uwagi
na brak kandydatów, nie jest prowadzony nabór do liceum, a ostatni absolwenci opuścili szkołę w kwietniu 2013 r.
Od kilku lat zauważono zmniejszającą się liczbę chętnych do podjęcia nauki w tym typie szkoły. W roku szkolnym
2010/2011 w liceum uczyło się w I semestrze 50 słuchaczy, w II semestrze – 39 słuchaczy, zaś w roku szkolnym
2011/2012 w I semestrze – 27, a w II – 18. Ostatni rocznik ukończył naukę w roku 2013.
W związku z powyższym należy dostosować sieć szkół ogólnokształcących do realnych oczekiwań.
Likwidacja liceum nie pogorszy dostępu do edukacji, gdyż na terenie miasta funkcjonuje szkoła dla dorosłych (III
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w
Białymstoku przy ul. Ciepłej 32). W roku szkolnym 2020/2021 liceum prowadzi 6 oddziałów dla 146 słuchaczy.
Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Miasta Białystok.
Likwidacja szkoły nie będzie miała wpływu na zatrudnienie nauczycieli.
Ze względu na powyższe istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.
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