
- Projekt - 
Uchwała Nr XXVIII/      /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 2013 roku 

 
w sprawie: wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy 

Obywatelskiej 30 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
przy ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji.  

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 i art. 62 ust. 5 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, art. 62 ust. 5 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 II Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy 
Obywatelskiej 30 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy 
Obywatelskiej 30. 

2. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku likwiduje się szkołę ponadgimnazjalną o nazwie II Liceum 
Profilowane w Rydułtowach ulica Obywatelska 30. 

3. W szkole, o której mowa w ust. 1 nie prowadzi się w roku szkolnym 2012/2013 procesu 
nauczania. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXVIII/      /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 2013 roku 

 
w sprawie:  wyłączenia szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Rydułtowach ulica 

Obywatelska 30 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 
przy ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji.  

 
  Reforma systemu szkolnictwa wprowadzona m. in. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.  
o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 205, 
poz.1206), zlikwidowała licea profilowane jako szkoły ponadgimnazjalne.  
  W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2               
w Rydułtowach zwrócił się z prośbą o likwidację szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie  
II Liceum Profilowane informując, iż szkoła od roku szkolnego 2010/2011 nie prowadzi 
działalności ze względu na brak naboru uczniów do tej szkoły. II Liceum Profilowane            
w Rydułtowach powstało na mocy uchwały Nr XXXVII/403/2002 Rady Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia szkoły 
ponadpodstawowej o nazwie Liceum Techniczne w Rydułtowach przy ulicy  
Obywatelskiej 30 w szkołę ponadgimnazjalną II Liceum Profilowane w Rydułtowach przy 
ulicy Obywatelskiej 30. 
  Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2002 roku. W roku szkolnym 
2010/2011 naukę ukończyli uczniowie ostatniego rocznika tj. 26 absolwentów klasy o profilu 
zarządzanie informacją. W poprzednich latach nabór do powyższej szkoły kształtował się 
następująco: 
� w roku szkolnym 2009/2010 uruchomiono w szkole 2 oddziały w następujących   

profilach: ekonomiczno-administracyjnym (1 oddział) i zarządzanie informacją             
(1 oddział); 

� w roku szkolnym 2008/2009 uruchomiono w szkole 2 oddziały w następujacyych 
profilach: ekonomiczno-administracyjnym (0,5 oddziału), usługowo-gospodarczym 
(0,5 oddziału) a także o profilu zarządzanie informacją (1 oddział); 

� w roku szkolnym 2007/2008 uruchomiono w szkole 2 oddziały w następujących 
profilach: ekonomiczno-administracyjnym (0,5 oddziału), usługowo-gospodarczym  
(0,5 oddziału) a także o profilu zarządzanie  informacją  (1 oddział). 

W latach 2009/2010 oraz w latach późniejszych tj. 2010/2011, 2011/2012 nie uruchomiono 
oddziałów klas pierwszych w wyniku braku zainteresowania tą formą nauki przez 
absolwentów gimnazjów. Likwidacja II Liceum Profilowanego nie wpłynie na utratę pracy 
przez nauczycieli i innych pracowników, a dokumentacja w/w szkoły zostanie 
zarchiwizowana i przechowywana w składnicy akt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Rydułtowach. Natomiast dokumentacja przebiegu nauczania przekazana zostanie organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny. Jednocześnie informuję, iż  projekt uchwały w sprawie: 
zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowanego w Rydułtowach przy ulicy 
Obywatelskiej 30, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, został umieszczony na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego  w Wodzisławiu Śląskim. W okresie przeznaczonym do konsultacji  
z mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące w/w 
projektu.  
       Kierownik Referatu Edukacji 
         p.o. zastępcy naczelnika 
         /-/ mgr Celina Machnik 


