
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 483 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły  

I stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Koninie oraz 

w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w niektórych zawodach  

z Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Technicznych w Koninie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  

im. Stefana Batorego w Koninie. 

Uchwała ma charakter intencyjny. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe „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 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”. 

Zamiar likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Technicznych jest spowodowany analizą stanu organizacyjnego szkoły. 

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Technicznych uczyło się 310 uczniów w 

11 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 - 280 uczniów w 10 oddziałach, w roku 

szkolnym  2018/2019 – 229 uczniów w 9 oddziałach, w roku szkolnym 2019/2020 – 293 

uczniów w 11 oddziałach (przy naborze absolwentów po gimnazjum i po szkole 

podstawowej), w roku szkolnym 2020/2021 – 260 uczniów w 10 oddziałach.  

W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi technikum kształcące w zawodach: 

technik programista, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów 

samochodowych oraz branżowa szkoła I stopnia kształcąca w klasach 

wielozawodowych w następujących zawodach: fryzjer, elektryk, kierowca mechanik, 

mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 

blacharz samochodowy, ślusarz, stolarz, blacharz, lakiernik samochodowy, kucharz.  

Na terenie Miasta Konina funkcjonują (poza Zespołem Szkół Technicznych) 4 duże 

zespoły szkół. Chcemy utrzymywać takie właśnie zespoły z szeroką ofertą edukacyjną 

i naborem pozwalającym utworzyć pełne oddziały dla danego zawodu. 
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Ponieważ mała liczba chętnych uczniów wybierających Zespół Szkół Technicznych nie 

pozwala na utworzenie samodzielnych oddziałów kształcących w jednym zawodzie, 

wymusza to organizację nauczania w klasach wielozawodowych. 

Wychodząc jednak naprzeciw społecznym oczekiwaniom i uwzględniając dobro 

uczniów tejże szkoły, zamierza się (zgodnie z art. 89 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe) przenieść kształcenie w niektórych zawodach  

z Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Technicznych do Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, 

aby umożliwić uczniom kontynuowanie nauki w innej szkole publicznej tego samego 

typu, kształcącej w tych samych zawodach. Nie przenosi się kształcenia w zawodzie 

kierowca mechanik, ponieważ w tym zawodzie odbywa się już kształcenie w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego. Ww. szkoła przejmie 

również obecny budynek Zespołu Szkół Technicznych przy ul. płk. Witolda Sztarka 2. 

Pozwoli to docelowo rozszerzyć ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i poprawić bazę dydaktyczno-wychowawczą. 

W myśl przepisów ustawy - Prawo oświatowe, likwidacji szkoły dokonuje się 

dwuetapowo. Etap pierwszy to podjęcie przez Radę Miasta zamiaru likwidacji szkoły 

w formie uchwały, którą w zasadach techniki prawodawczej nazywa się uchwałą 

intencyjną. Następnie zawiadomienie rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły 

o zamiarze jej likwidacji oraz (w przypadku szkół zawodowych) o zapewnieniu uczniom 

likwidowanej szkoły możliwości kontynuacji kształcenia w tym samym lub zbliżonym 

zawodzie w innej szkole tego samego typu. Na tym etapie działań organ prowadzący 

szkołę jest zobowiązany wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w sprawie 

likwidacji szkoły. Wyłącznie pozytywna opinia kuratora oświaty pozwala organowi 

prowadzącemu szkołę przejść do drugiego etapu procedury likwidacyjnej. Ponadto 

organ prowadzący szkołę w przypadku przeniesienia kształcenia w określonym 

zawodzie z tej szkoły do innej szkoły tego samego typu jest zobowiązany zawiadomić 

co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców 

uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów. Przedłożony projekt 

uchwały jest uchwałą intencyjną, rozpoczynającą całą procedurę likwidacyjną. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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