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Uchwała nr . .. . .. . ../. . . . . . '. . . ../2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......"'.......''''''"'..... 2018 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum OgólnokształcącegoSportowego,
wchodzącegow skład Zespołu Szkół Ogólnokształcącychi Sportowych w Pruszkowie

Na podstawie art. 4 ust. l pkt l i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządziepowiatowym (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 likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. Liceum
Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Sportowychz siedzibąw Pruszkowie,ul. J. Gomulińskiego2.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchsvab' nr ......../......./2018Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia ......''''.....

2018 r.

w sprawie zamiaru liklvidacji Liceum Ogólnokształcącego Sportowego, wchodzącego
w sklad Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportolvych 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 szkole publicznej tego samegotypu, a także kształcącd w tym samym lub zbliżonym
zawodzie.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i 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
tl. najpóźniej do l września 2019 r. dostosować strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących

i Sportowych do obowiązujących przepisów prawa. Mając na uwadze powyższe, w/w licea
należy włączyć do jednego z liceów.
Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych zostanie
zlikwidowane, a oddziały Liceum Ogólnokształcącego Sportowego (2 oddziały obecną klasy l --

57 uczniów i2 oddziały obecnej klasy ll -- 36 uczniów) włączone do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego -- Liceum Ogólnokształcącego. Działania te zostały podjęte w porozumieniu
z

Dyrektorem

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących

i

Sportowych

-- Panem Łukaszem

Borkowskim.

W odniesieniudo uchwały nr XLIV/376/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
24 kwietnia 20 18 r., w sprawie przŃęcia programu rozwoju Powiatu Pruszkowskiego: Strategia

Rozwoju Powiatu Pruszkowskiegona lata 2015

2025. Aktualizacja 2017, niniejsza uchwała

me ma powiązana.
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