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Uchwała nr .. ......./.. ... . ' ' ' .. .../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......."'''...""''..... 2018r.
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Krzyk

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnoksztalcącego,
wchodzącegow skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

Na podstawie
art. 4 ust. l pkt l i art. 12pkt 8 lit. i ustawyz dnia 5 czerwca1998roku
osamorządziepowiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), w związku
z art. 29 ust. l pkt l i art. 89 ust. l i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 201 8 r. poz. 996, 1000, 1290, 2203 i 1669), uchwala się, co następuje:

gl.Podejmuje się zamiar likwidadi z dniem 31 sierpnia 2019 r. Liceum
Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
z siedzibą w Pruszkowie, ul. J. Gomulińskiego 2.

g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
do Uchwały nr ......../......./2018Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia ........'...... 2018 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego,
wchodzącegow skład Zespołu
Szkół Ogólnoksztalcącychi Sportowych w Pruszkowie

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996,

1000, 1290, 2203, 1669) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego
przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki

w innej szkolepubliczną tego samegotypu, a takżekształcącejw tym samymlub zbliżonym
zawodzie.

W Zespole Szkół Ogólnokształcącychi Sportowych funkcjonują trzy licea ogólnokształcące:
Liceum

Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące Sportowe i

Szkoła Mistrzostwa

Sportowego Liceum Ogólnokształcące.Zgodnie z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
(nr KPU.542.9.2017.HCh z dnia 3 marca 2017 r.), stan ten jest niezgodny z obowiązującymi
przepisami prawa oświatowego i

organ prowadzący winien

w okresie przejściowym

tj. najpóźnid do l września 2019 r. dostosować stmkturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Sportowych do obowiązujących przepisów prawa. Mając na uwadze powyższe, w/w licea
należy włączyć do jednego z liceów.
Liceum

Ogólnokształcące

w Zespole

Szkół

Ogólnokształcących

i

Sportowych

zostanie

zlikwidowane, a oddziały Liceum Ogólnokształcącego(l oddział obecną klasy 1 3 1 uczniów
il

oddział obecną klasy ll -- 26 uczniów) włączone do Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Liceum Ogólnokształcącego.Działania te zostały podjęte w porozumieniu z Dyrektorem
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych

PanemŁukaszem Borkowskim.

W odniesieniudo uchwali' ru XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
24 kwietnia 2018 r., w sprawie przŃęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia

Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015 -- 2025. Aktualizacja 2017, niniejsza uchwała
me ma powiązama.
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Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, 2017
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Szanowny Panie Sta rosło
w załączeniu przesyłam opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie uchwały Rady Powiatu

PruszkowskiegoNr XXIX/229/2017/ z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowaniasieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawąl- Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych z prośbą o przesłanie'do wiadomości Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Z poważaniem
Helena Chełstowska

starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ponadgimndzjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w
Warszawie

Załączniki :

t. opinia Pruszków eUAP.(336025.357801).pdf
2. opinia Pruszków eUAP.(336025.357801).pdf.xades

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny
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Mazowiecki
Kurator Oświaty
AI. Jerozolimskie 32. 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 03 marca 2017 r
KPU.542;9 .2017.HCh
Pan Krzysztof Rymuza
Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymały 30
05 - 800 Pruszków

dotyczy: uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lutego 2017r. Nr XXIX/229/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnychi specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych
Opinia
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Na podstawie art. 215 ust. 3, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 201 7 r., poz. 60),zwanej dalej ,,ustawą"

wskazuje konieczność wprowadzenia
w uchwale Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

poniższych zmian

W punkcie 16 załącznika nr l usunąć szkołę: Liceum Ogólnokształcące, ul. żółwińska 41
w Nadarzynie, które zostanie dopiero utworzone od dnia 1. 09. 2017 roku na mocy
porozumienia z Gminą Nadarzyn.
Uzasadnienie
Do lvlazowieckiego Kuratora Oświaty przekazano Informację o podjętych uchwałach:

1) Uchwałę Nr XXIX/229/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 7 lutego 2017 roku
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnychi specjalnych
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonegoustawą - Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
2) Uchwałę Nr XXVl1.348.2017 Rady Gminy Nadarzynz dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie
przyjęcia zadań pozostających we właściwości Powiatu Pruszkowskiegoz zakresu
założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącegoz siedzibą w Nadarzynie oraz

APEL Nr XXVl1.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wystąpieniao pilne

wyrażenie przez Powiat Pruszkowski zgody na założenie i prowadzenie Liceum
Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie.
3) Uchwałę Nr XXIX/227/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lutego 201 7 roku
w sprawie powierzenia'Gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia
Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie.

W uchwałach, o których mowa w

pkt. 2 i 3, zawarto informacje \A/yrażające wolę

porozumienia pomiędzy Starostwem w Pruszkowie i Gminą Nadarzyn w sprawie utwoaenia
z dniem l września 2017 r. Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie.
W dniu podjęcia uchwały, ti. 7 lutego 2017 r., przez Radę Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnychi specjalnych do nowego
ustroju szkolnego, takie porozumienie nie było zawarte. Dodatkowo nadmienić należy,
że uchwa'a o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie może być podjęta
dopiero ' zawarciu porozumienia.
Uchwa'
ł

.ady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 lutego 2017 r. Nr XXIX/229/2017

w sp'
Usta
pr

projektu dostosowaniasieci szkół ponadgimnazjalnychi specjalnych do nowego
olnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia:sieci szkół
ustawowychi specjalnych winna uwzględniać stany i stosunki prawne istniejące
..,rzyjmowania tej uchwały (tj. 7 lutego 2017 r.) przez Radę Powiatu.
nowo utworzona szkoła, po 7 lutego 2017 r.. powinna być wpisana do sieci dopiero
najbliższej nowelizacji uchwały o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych
;walnychdo nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

zostało uwagi.
1)

W Zespole Szkół Ogólnokształcącychi Sportowych, Gomulińskiego2 w Pruszkowie
na dzień podjęcia uchwały XXIX/229/2017 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
7 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju połączone są trzy licea ogólnokształcące (stan
zastany). o zróżnicowanejorganizacji pracy oraz gimnazjum sportowe. włączane
do jednego z liceów.

Stan ten jest niezgodnyz art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(l. t. Dz. U z 2016 r., poz. 1943) oraz z art. 168 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę...)
)rgan prowadzący winien w okresie przejściowym, tl. najpóźniej do l września 2019 roku.
cłostosować strukturę zespołu do obowiązujących przepisów prawa.
2) Zachować konsekwencję w zapisach dat dotyczących zakończenia działalności przez
gimnazja: sportowe i specjalne.

3) Informacjepodanew załącznikunr 1 ( kolumna2) w pkt. 12. 13, 14 i 15 dotyczą
szkół, które nie będą funkcjonować w nowym ustroju szkolnym od l września 201 7 r.
Pozostałe rozwiązania przyjęte w uchwale, w zakresie podlegającym opinii kuratora oświaty.
są zgodne z obowiązującym prawem.

Jeżeli Rada Powiatu uwzględni w uchwale wskazane powyżej zmiany to przyjmuje się
że uchwała uzyskała opinię pozytywną (art. 217 ust. 2 ustawy).

W przypadku nieuwzględnienia w uchwale wskazanych powyżej
że uchwała uzyskała negatywna opinię (art. 217 ust. 3 ustawy).

zmian

przyjmuje się

C)pinia pozytywna lub negatywna jest wiążąca i nie służy od rliej zężalenje. Na opinię służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (art. 215
ust. 5 ustawy).
Do wiadomości:
Rada Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymały 30
05 -- 800 Pruszków

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/
Andrzej Sosnowski
Mazowiecki Wicekurator Oświaty
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Wydział Edukacji i Sportu
ul. Drzymały 30

05-800Pruszków

W związku z przewidywanymi zmianami dotyczącymi ustroju szkół polskich
oraz uwagami, które w powyższej sprawie wniosło Kuratorium Oświaty w Warszawie
Dyrektor

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

i

Sportowych

w

Pruszkowie

ul. Gomulińskiego 2 zwraca się z prośbą o likwidację:
Liceum Ogólnokształcącego,
Liceum
włączenie

Ogólnokształcącego
ich

w

Sportowego

strukturę

(jako

organizacgną

odrębnych

typów

jednostki

Szkoła Mistrzost\va Sporto\velo Liceum Ogólttokształcclce.

Z poważaniem
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