UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie likwidacji Technikum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Przywodnej 1.
Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 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. 12 pkt 8 lit. i i pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2,
ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się Technikum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Przywodnej 1.
§ 2. Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa
Hubera w Wałbrzychu, przy ulicy Ogrodowej 2a.
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanego Technikum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Przywodnej
1 przejmuje Gmina Wałbrzych. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Wałbrzych.
§ 4. Dokumentację likwidowanego Technikum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Przywodnej 1, przejmuje
Prezydent Miasta Wałbrzycha, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Dolnośląski
Kurator Oświaty we Wrocławiu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 6. 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. 59 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 szkoła publiczna 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. Oprócz powyższego wymogu, organ prowadzący jest obowiązany, co
najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły:
1) rodziców uczniów,
2) właściwego kuratora oświaty,
3) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla prowadzenia szkół danego typu.
Zgodnie z art. 5c pkt 1 cytowanej ustawy, zadania organu prowadzącego w zakresie art. 59 ust. 1
dla Technikum nr 7 w Wałbrzychu wykonuje Rada Miejska Wałbrzycha.
Procedura likwidacji Technikum nr 7 w Wałbrzychu rozpoczęła się od podjęcia uchwały wyrażającej
zamiar likwidacji tej szkoły, która jednocześnie zobowiązała Prezydenta Miasta Wałbrzycha
do prowadzenia postępowania przewidzianego w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Zawiadomienie o zamiarze likwidacji nastąpiło na podstawie uchwały Nr III/28/2015 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół TechnicznoBudowlanych w Wałbrzychu, przy ulicy Przywodnej 1 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
Obecnie w Wałbrzychu funkcjonuje 9 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych.
Młodzież uczęszcza również do szkół w Wałbrzychu, prowadzonych przez inne organy prowadzące. Są to:
1) Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek
pl. M.Darowskiej 1, 58-305 Wałbrzych,
2) Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych,
3) Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Osiedle Górnicze 29, 58-308 Wałbrzych.
Obecnie w Wałbrzychu funkcjonuje 12 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych dla dorosłych.
Funkcjonująca dotychczas sieć szkół ponadgimnazjalnych odpowiadała założeniom programowym oraz
potrzebom wynikającym ze wskaźników demograficznych. Obecnie funkcjonująca sieć szkół
ponadgimnazjalnych musi zostać poddana racjonalizacji, stosownie do potrzeb i możliwości.
Aktualna liczba szkół funkcjonujących w Wałbrzychu oraz stopień wykorzystania bazy szkolnej wskazuje
na konieczność przeprowadzenia zmian strukturalnych i jakościowych.
Analiza wskaźników wykorzystania sal lekcyjnych w budynkach (tzw. wskaźnik zmianowości) oraz
danych demograficznych dotyczących lat minionych oraz przyszłych, stanowi ważną przesłankę
do podjęcia działań modyfikujących obecną sieć szkół ponadgimnazjalnych.
Po dokonaniu niezbędnych zmian oferta edukacyjna Wałbrzycha nadal pozostanie zróżnicowana
i wystarczająca.
Baza szkolna Technikum nr 7 w Wałbrzychu jest zbyt obszerna na potrzeby szkoły. Wskaźnik
zmianowości wynosi w szkole 0,36, co wskazuje na niepełne wykorzystanie bazy szkolnej. Siedemdziesięciu
ośmiu uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych odbywa praktyczną naukę zawodu w zawodach
technik budownictwa i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Zespole Szkół nr 5, przy ul. Ogrodowej 2a.
Od 1 września 2015 roku uczniowie Technikum nr 7 w Wałbrzychu będą mieli w pełni możliwość
kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu, posiadającym bardzo dobre warunki lokalowe, duże
i bogato wyposażone sale lekcyjne, nowoczesne pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne .
Szkoła przejmująca uczniów z Technikum nr 7 w Wałbrzychu zatrudnia wykwalifikowaną, doświadczoną
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kadrę pedagogiczną o wysokich stopniach awansu zawodowego. Nauczyciele dyplomowani pracują
w wymiarze 29,30 etatu, nauczyciele mianowani – 33,78 etatu oraz nauczyciele kontraktowi – 5,24 etatu,
stażyści – 1,28. Zespół Szkół nr 5 przejmie w całości oddziały klasowe z Zespołu Szkół TechnicznoBudowlanych, liczba uczniów w oddziałach pozostanie bez zmian. Zachowany zostanie skład osobowy klas
likwidowanej
szkoły
po
przejściu
do
Zespołu
Szkół
nr
5
w Wałbrzychu, uczniowie nie będą rozdzielani. Stan ten nie wpłynie zatem na pogorszenie warunków
nauczania.
Istotą podjęcia przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 7
w Wałbrzychu jest racjonalizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych w Wałbrzychu oraz dbałość o poprawę jakości
w edukacji. Funkcjonująca od wielu lat struktura wymaga dostosowania do zmieniających się warunków
demograficznych, lokalowych, ekonomicznych.
Planowane zmiany pozostają w bezpośrednim związku z potrzebą podnoszenia jakości kształcenia
i wychowania w wałbrzyskich szkołach.
Następstwem projektowanej likwidacji Technikum nr 7 w Wałbrzychu będzie:
– racjonalizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych,
– poprawa warunków, w jakich znajdą się uczniowie po przeniesieniu do Zespołu Szkół nr 5 (bliskość
Centrum Kształcenia Praktycznego, wyspecjalizowane pracownie, laboratoria),
– możliwość zdobywania dodatkowych
nr 5 Kursach Kwalifikacji Zawodowych,

kwalifikacji

na

prowadzonych

przez

Zespół

Szkół

– lepsze wykorzystanie pomieszczeń szkolnych,
– możliwość efektywniejszego gospodarowania środkami z subwencji oświatowej.
O zamiarze likwidacji Technikum nr 7 w Wałbrzychu zawiadomieni zostali rodzice uczniów, wystąpiono do
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie opinii na temat zamiaru likwidacji szkoły oraz przedłożono
projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły do zaopiniowania przez organizacje związków zawodowych.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionych argumentów, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni
racjonalne i uzasadnione.
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