
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXIII/……./2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 kwietnia  2009 roku 

 
 
w sprawie: wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające  w  Pszowie,  przy ulicy 

Traugutta 32, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy 
Traugutta 32 i jej likwidacji  

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 5  
ust. 5a, art. 59 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Wyłącza się szkołę o nazwie Technikum Uzupełniające  w  Pszowie, przy ulicy Traugutta 32, 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32. 
2. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2009 roku  szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Technikum 
Uzupełniające w Pszowie, z siedzibą przy ulicy Traugutta 32. 
3. W szkole, o której mowa w ust. 1 nie prowadzi się w roku szkolnym 2008/2009 procesu 
nauczania. 
4. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostanie zarchiwizowana i przekazana do archiwum 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXXIII/      /2009 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

 
 
w sprawie: wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające  w  Pszowie,  przy ulicy 

Traugutta 32, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy 
Traugutta 32 i jej likwidacji  

 
 
 
 
Technikum Uzupełniające w Pszowie zostało przekształcone ze szkoły ponadpodstawowej 
o nazwie Technikum Samochodowe w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Technikum 
Uzupełniające w Pszowie, z siedzibą przy ulicy Traugutta 32 uchwałą Nr XXI/230/2004 Rady 
Powiatu Wodzisławskiego z dniem 1 września 2004 roku. 
W szkole tej od roku szkolnego 1994/1995 do roku szkolnego 2003/2004  uruchamiany był  
corocznie jeden oddział klasy pierwszej. W wyniku braku kandydatów w kolejnych latach: 
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a takŜe w bieŜącym roku szkolnym, nie 
uruchomiono oddziału klasy pierwszej. Ostatni absolwenci opuścili tę szkołę w roku szkolnym 
2005/2006. W szkole tej nie jest prowadzony aktualnie proces nauczania  a likwidacja szkoły nie 
spowoduje zwolnień nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Po dokonaniu analizy sieci szkół powiatu stwierdza się, Ŝe absolwenci szkół zasadniczych 
chętniej podejmują  kształcenie w szkołach dla dorosłych o systemie kształcenia zaocznym lub 
wieczorowym. Technikum Uzupełniające funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Pszowie jest szkołą młodzieŜową prowadzącą nauczanie w trybie dziennym. Brak naboru w 
ostatnich latach świadczy o tym, Ŝe ten system kształcenia nie wzbudza zainteresowania wśród 
naszej młodzieŜy. Projekt likwidacji ww szkoły uzyskał pozytywną opinią Śląskiego Kuratora 
Oświaty. 
Jednocześnie informuję, Ŝe dokumentacja z przebiegu nauczania w Technikum Uzupełniającym 
została zarchiwizowana i będzie przechowywana w archiwum Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pszowie, z siedzibą przy ulicy  R. Traugutta 32. 
 
 
 

       Naczelnik Wydziału 

                Oświaty 

       /…/ mgr Edyta Glenc 


