
 - Projekt - 
Uchwała Nr XIII/……./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22  grudnia 2011 roku 

 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum Profi lowane w Wodzisławiu 

Śląskim, ulica Pszowska 92 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92. 

 
 
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 późn. zm.) oraz art. 5  
ust. 5a, art. 59 ust. 1 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.)  
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zamierza się zlikwidować szkołę ponadgimnazjalną o nazwie III Liceum Profilowane 

w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92 wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92, z końcem roku szkolnego 
2011/2012. 

2. W szkole, o której mowa w ust. 1 nie prowadzi się w roku szkolnym 2011/2012 procesu 
nauczania. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie  

do projektu uchwały Nr XIII/ …… /2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 grudnia 2011 roku 
 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie III Liceum Profi lowanego w Wodzisławiu 

Śląskim, ulica Pszowska 92, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych  
w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92 

 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim poinformował  pismem  
z dnia 6 października 2011 roku, iż z dniem 31 sierpnia 2010 roku została zakończona 
działalność szkoły o nazwie III Liceum Profilowane, dlatego wnosi o jej likwidację. 
  III Liceum Profilowane powstało w 2002 roku na mocy Uchwały Nr XXXVII/391/2002 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28.01.2002 roku z przekształcenia szkoły 
ponadpodstawowej Liceum Techniczne w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92  
w szkołę ponadgimnazjalną III Liceum Profilowane w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 
Pszowskiej 92. 
Szkoła w latach 2002 - 2009 prowadziła nabór w następujących profilach: 
- rok szkolny 2002/2003 – 6 oddziałów o profilach:  kształtowanie środowiska, elektroniczno-
informatyczny, elektryczny, zarządzanie informacją, socjalny, 
- rok szkolny 2003/2004 – 3 oddziały o profilach: elektroniczno-informatyczny, zarządzanie 
informacją, socjalny, 
- rok szkolny 2004/2005 – 2 oddziały o profilach:  elektroniczny, socjalny, 
- rok szkolny 2005/2009 – 2 oddziały o profilu socjalnym. 
Od 01.09.2009r. szkoła nie prowadziła naboru do w/w klas. 
Likwidacja III Liceum Profilowanego nie spowoduje zwolnień wśród nauczycieli  
a dokumentacja w/w szkoły zostanie zarchiwizowana i przechowywana w archiwum Zespołu 
Szkół Technicznych. Natomiast dokumentacja przebiegu nauczania przekazana zostanie 
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 
 
 
       Naczelnik Wydziału 
               Oświaty  
 
       /-/ mgr Edyta Glenc 
 

 


