
- Projekt - 
Uchwała Nr XVI /      /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 stycznia 2008 roku 

 
 
w sprawie: likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ulicy 

Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23. 

 
 
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, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty  
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008 roku szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Liceum 

Ogólnokształcące w Radlinie przy ulicy Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23. 

2. W szkole, o której mowa w ust. 1 nie prowadzi się w roku szkolnym 2007/2008 procesu 
nauczania. 

3. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostanie zarchiwizowana i przekazana do archiwum 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XVI /…… /2008  

Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 31 stycznia 2008 roku 

 
w sprawie: likwidacji szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Radlinie przy ulicy 

Orkana 23, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23. 

 
 
 
  Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Radlinie przy ul. Orkana 23 jest szkołą 

ponadgimnazjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu 

Śląskiego w Radlinie ma podstawie uchwały Nr XXXVII/396/2002 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 28 stycznia 2002 roku. 

Uruchomiono jeden oddział klasy pierwszej w latach 2002/2003, 2003/2004 oraz 2004/2005. 

Natomiast na skutek braku naboru do klasy pierwszej w latach 2005/2006, 2006/2007 

i w bieŜącym roku szkolnym nie został uruchomiony Ŝaden oddział klasy pierwszej. Ostatni 

absolwenci opuścili szkołę w roku szkolnym 2006/007. W roku szkolnym 2006/2007, jak 

wynika z klasyfikacji końcowej, naukę ukończyli wszyscy uczniowie programowo 

najwyŜszej. 

W związku z powyŜszym nie jest prowadzony w tej szkole proces nauczania. Oznacza to, Ŝe 

nie uczęszczają juŜ do tej szkoły uczniowie, stąd w momencie likwidacji nie zajdzie potrzeba 

zapewnienia przez Powiat Wodzislawski uczniom moŜliwości kontynuowania nauki, o czym 

mowa w art. 59 ust. ustawy o systemie oświaty. Nie nastąpią równieŜ zwolnienia nauczycieli 

zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, 

poniewaŜ zwiększyła się liczba oddziałów w wyniku uruchomienia nowych kierunków 

kształcenia w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. 

Jednocześnie nadmieniam, iŜ na terenie powiatu Wodzisławskiego funkcjonują aktualnie 

cztery licea ogólnokształcące. 
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