UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zamiaru połączenia Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu, przy ul. dra Jordana 4 z III
Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wałbrzychu, przy ul. dra Jordana 4 w Zespół Szkół Nr
3 im. M.Kopernika w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. dra Jordana 4.
Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 62 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Podejmuje się zamiar połączenia z początkiem roku szkolnego 2015/2016, tj. z dniem 1 września 2015 r.
Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu, przy ulicy dra Jordana 4 z III Liceum Ogólnokształcącym im. M.
Kopernika w Wałbrzychu, przy ulicy dra Jordana 4 w Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wałbrzychu,
z siedzibą przy ulicy dra Jordana 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Przepis art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) stanowi, że organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół.
Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów
uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest
dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), z tym że akt
założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne.
Zgodnie z art. 5c ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, dla Publicznego Gimnazjum nr 4
w Wałbrzychu oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wałbrzychu, zadania i kompetencje
organu prowadzącego, przewidziane w art. 62 ust.1 ustawy wykonuje Rada Miejska Wałbrzycha.
Procedura połączenia Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu z III Liceum Ogólnokształcącym im. M.
Kopernika w Wałbrzychu rozpoczyna się od podjęcia uchwały wyrażającej zamiar połączenia tych szkół.
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu zostało założone na podstawie Uchwały nr VIII/59/99 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku. Szkoła funkcjonowała od 1 września 1999 roku do 1 września
2012 roku w siedzibie przy ulicy 1 Maja 149. Rada Miejska Wałbrzycha Uchwałą Nr XXV/208/12 z dnia
24 stycznia 2012 roku, zmieniając uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu,
przy ul. 1 Maja 149 przeniosła siedzibę gimnazjum do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul.
1 Maja 105.
Zmiana siedziby Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu umożliwiła korzystanie przez społeczność
szkolną z atrakcyjniejszej bazy, jaką w chwili obecnej oferuje budynek przy ulicy 1 Maja 105 w Wałbrzychu.
W obiekcie tym mieści się również Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17, a warunki techniczne i organizacyjne
pozwoliły na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń szkolnych.
Rada Miejska Wałbrzycha Uchwałą Nr …..........................., dokonała zmiany siedziby Publicznego
Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu z budynku przy ul. 1 Maja 105 do budynku przy ul. dra Jordana 4, w którym
mieści się III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wałbrzychu. Wejdzie ona w życie z dniem
1 września 2015 roku. Podjęcie tej uchwały stanowi pierwszy krok w kierunku procedowania zamiaru połączenia
Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu z III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wałbrzychu
i utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. dra Jordana 4
Połączenie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu z III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Wałbrzychu i utworzenie Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. dra Jordana
4 pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych obydwu szkół, przy jednoczesnym kontynuowaniu korzystania
przez społeczność szkolną z optymalnej bazy, jaką w chwili obecnej oferuje budynek przy ulicy dra Jordana 4 w
Wałbrzychu.
W roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 4 funkcjonuje zaledwie 5 oddziałów, do których
uczęszcza 114 uczniów.
W roku szkolnym 2014/2015 w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wałbrzychu
funkcjonuje 14 oddziałów, do których uczęszcza 432 uczniów. III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Wałbrzychu, posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Dysponuje dużymi i bogato wyposażonymi 26 salami
lekcyjnymi w tym 2 salami komputerowymi, gdzie na użytek uczniów przeznaczonych jest 40 komputerów
wszystkie z dostępem do internetu. Łącznie szkoła dysponuje 57 komputerami z dostępem do internetu. Posiada
bibliotekę wraz z 5 komputerami, salę gimnastyczną, nowoczesne pomoce dydaktyczne (komputery, tablice
interaktywne, kserografy, projektory multimedialne, odtwarzacze DVD, bogaty księgozbiór).
Dobre są warunki do właściwego, atrakcyjnego realizowania zajęć z wychowania fizycznego – oprócz sali
gimnastycznej, społeczność szkolna Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu oraz III Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wałbrzychu korzystać będzie z bazy sportowej w postaci boiska do
siatkówki, boiska do piłki nożnej, skoczni.
W roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 4 zatrudnieni są nauczyciele na 12,3 etatach,
w tym nauczyciele kontraktowi – 1,5 etatu, nauczyciele mianowani – 2,92 etatu, nauczyciele dyplomowani – 6,88
etatu. W roku szkolnym 2014/2015 w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wałbrzychu
zatrudnieni są nauczyciele na 32,75 etatach, w tym nauczyciel stażysta – 0,66 etatu, nauczyciele kontraktowi –
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1,66 etatu, nauczyciele mianowani – 8,76 etatu, nauczyciele dyplomowani – 21,67 etatu.
Łączeniu gimnazjów i liceów sprzyjają wymogi nowej podstawy programowej, która wprowadziła istotną
zmianę polegającą na tym, że czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej traktowany jest jako
spójny programowo - sześcioletni w przypadku gimnazjum i liceum, siedmioletni w przypadku gimnazjum
i technikum. Realizowana podstawa programowa uwzględnia aspiracje uczniów do zdobycia przynajmniej
średniego wykształcenia oraz konieczność pogłębionego kształcenia zgodnego z ich zainteresowaniami
i uzdolnieniami. Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ma na celu umożliwienie
wszystkim uczniom opanowania solidnego fundamentu wiedzy ogólnej a jego realizacja rozkłada się na trzy lata
nauki w gimnazjum oraz część czasu nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
Połączenie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu z III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Wałbrzychu i utworzenie Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. dra Jordana
4 spowoduje podniesienie jakości nauczania w obydwu szkołach. W sposób naturalny, w ramach tego samego
zespołu nauczycieli oraz tych samych zespołów przedmiotowych będzie następować wymiana informacji
o treściach kształcenia i umiejętnościach wymaganych od ucznia na zakończenie cyklu kształcenia. Nauczyciele
będą mieli możliwość zdiagnozować potrzeby uczniów już na etapie gimnazjum, by prace z uczniami
kontynuować w szkole ponadgimnazjalnej. Po połączeniu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu z III
Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wałbrzychu zajęcia z uczniami będą mogli prowadzić
nauczyciele obu typów szkół, co jest istotne ze względu na istniejący niż demograficzny.
Zagwarantowanie odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich
Publicznego Gimnazjum nr 4 i III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wałbrzychu umożliwia
właśnie połączenie ich w zespół funkcjonujący w jednym budynku szkolnym ( art. 62 ust.1).
Utworzenie Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. dra Jordana 4 pozwoli
na obniżenie kosztów ogólnego administrowania poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które
będą działały wówczas pod kierownictwem jednego dyrektora oraz ze wspólną administracją i obsługą.
Łatwiejsze będzie zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktycznej, jaką szkoły publiczne muszą
posiadać i udostępniać, a także zatrudnianie kadry pedagogicznej, którą łatwiej jest przenosić między jednostkami
lub polecać uzupełnianie wymiaru zajęć w jednej szkole zajęciami w innej.
Połączenie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu i III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
w Wałbrzychu pozwoli społeczności szkolnej na kontynuowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego
i opiekuńczego w środowisku już znanym, bezpiecznym, przyjaznym, zintegrowanym. Jest to również dogodne
rozwiązanie dla rodziców posiadających dzieci realizujące różne etapy edukacyjne. Kontynuowanie pracy szkoły
podstawowej, gimnazjum, oraz w szkole ponadgimnazjalnej w dzielnicy Sobięcin, pozwoliłoby na zaspokojenie
oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Przy uwzględnieniu wyżej przedstawionych argumentów, podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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