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RADY PoWIATU SŁUPSKIEGo
z dnia

2013roku

w sprawie Zamiaru |ikwidacji Uzupełniającego
Liceum ogólnokształcącego
dla DorosĘch wchodzącegow składZespołuSzkó| ogólnokształcących
i Technicznychw Ustce' z siedzibąw Ustce przy ulicy Burszfnowej 12
Na podstawieart' 12 pIĆ 8 lit. ',i'' ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowyrn(Dz.U. z 200l r. Nr |42, poz' 1592ze zmianami)oraz alt. 59 ust.l i ust.2 w związku
zart'5cpkt. l ustawyz dnia 7 wrześnial99l r. o systęmięoświaty(Dz.U. z 2004 r. NI 256,
Doz.25'7f ze u]71ianafil\

Rada Powiatu Slupskiego
uchwala,co następuje:
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Z dniem 31 sierynia2013 t. falnietzdsię zlikwidowaó Uzupełniające
Liceum ogólnokształcące
dla Dorosłych wchodzące w skład ZespołrrSzkół ogólnokształcących i Techrricznych w Ustce,
z siedzibąw Ustceprzy ulicy Bursztynowej12.
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Zobowiązuje się i upowa:żniaZażąd Powiafu Sfupskiego do dokonywania czyrrnościniezbędnych
do przeprowadzenia likwidacji' w szczególności do zawiadomienia o zarniarze likwidacji
PomorskiegoKuratora oświaty.
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wykonanie uchwałypowierza się Zarządowi Powiatu sfupskjego.

wchodfi w życiez dniempodjęcia.
Uch\ł?ła
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UZASADNIENIE
do projektu uchwaĘ Rady Powiatu Slupskiego
w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego
Liceum ogólnokszta|cącego
dla DorosĘch wchodzącegow składZespołuSzkó| Ogólnokształcących
i Technicznychw Ustce' z siedzibąw Ustce prry ulicy BurszĘnowej 12
jest zgodna z kienrŃiem zmian
Likwidacja uzupełniającego
liceum ogólnoksŹałcącego
w stŃturze

szkolnictwa ponadgimnazjalnego, wJ,tyczonym przez Ministęrstwo EdŃacji

Narodowej,polegającymna likwidacji od dnia 1 września2012 r. klas pierwszych.a w latach
następnychkolejnych klas v/ następującychtypach szkół dla dolosłych:zasadniczejszkole
zawodowej,1echnikum,liceum profilowanym i uzrrpełńającyrnliceum ogólnokształcącym.Zgodnię
z ut-,l !st' 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia2011 r. o zmianie ustawyo systemieoświatyoraz
niek1órych innych ustaw (Dz. U. Nr 205' poz' |206) z dniem 1 rłrześnia2012 r.
nie dokonano naboru do klas pierwszych tego typu szkoły' W bieżącymroku szkoln;'rn naŃę
kończą słuchaczeIv (ostatniego)semestru'
(Dz.U.
1991r. o systęmieoświaty
zgodnięz art.59 ust. l i ust.2 ustawyz dnia 7 wTześnia
z 2004 r. Nr 256, poz. 2512 ze zt[iaĄafi|) szkołapubliczna prowadzonaprzez jednostkęsamorządu
ter''toda|nęgomoże zostać zlikwidowana, z końcem roku szkolnego, po uzyskaniu poz}t}..\łnej
opinii kuratora oświaty.Na co najmniej sześćmiesięcy przed terminem likwidacji nalezy
zawiadomićrodziców uczniów oraz właściwego
kufatoraoświaty.
Dylektol Zespołu Szkót ogólnokształcących i Technicznych w Ustce złod

wniosek

o podjęcie procedury zrłiązanej z likwidacją Uzupełniającego Liceum ogólnoksaałcącego
dla Dorosłychw Ustce.
Niniejsza

uchwała jest uchwałą intencyjną. Likwidacja

Uzupełniającego Liceum

ogólnokształcącego dla DorosĘch wchodzącego w skład Zespofu szkół ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Powiatu
Słupskiegopo uzyskaliu pof)tywnej opinii PomorskiegoKuratola oświaty.
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