
-  Projekt - 
Uchwała Nr  XXXVI /……./2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 31 października 2013 roku 
 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach 

przy ulicy Skalnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 595 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 1991 r. 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 z dniem 31 sierpnia 2014 roku szkołę ponadgimnazjalną 

o nazwie I Liceum Profilowane przy ulicy Skalnej 1, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1. 

2. W szkole, o której mowa w ust. 1 w roku szkolnym 2013/2014, nie prowadzi się procesu 
nauczania. 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XXXVI /……/2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 października 2013 roku 

 
 
w sprawie:  zamiaru likwidacji szkoły o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach  

przy ulicy Skalnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1  

 
 
 
  Reforma systemu szkolnictwa wprowadzona m.in. ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 
roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku,  
Nr 205, poz. 1206), zlikwidowała licea profilowane jako szkoły ponadgimnazjalne. 

W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  
w Rydułtowach zwrócił się z prośbą o likwidację szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie  
I Liceum Profilowane informując, iż szkoła od roku szkolnego 2007/2008 nie prowadzi 
działalności ze względu na brak naboru uczniów do tej szkoły. 
I Liceum Profilowane powstało 1 września 2002 roku na mocy Uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego Nr XXXVII/405/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie założenia 
szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie I Liceum Profilowane w Rydułtowach ul. Skalna 1,  
kształcąc uczniów w klasie o profilu ekonomiczno – administracyjnym. 
W roku szkolnym 2008/2009 naukę ukończyli uczniowie ostatniego rocznika tj. 30 
absolwentów klasy o profilu ekonomiczno – administracyjnym. 
 W poprzednich latach liczba absolwentów kształtowała się następująco: 
- rok szkolny 2004/2005 – 31 absolwentów, 
- rok szkolny 2005/2006 – 25 absolwentów, 
- rok szkolny 2006/2007 – 32 absolwentów, 
- rok szkolny 2007/2008 – 30 absolwentów. 
Począwszy od roku szkolnego 2007/2008 przez kolejne lata szkolne tj. 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 nie prowadzi się naboru do klas pierwszych w wyniku 
braku zainteresowania tą formą nauki przez absolwentów gimnazjów. Niemniej jednak 
sytuacja ta nie spowodowała konieczności zwolnienia z pracy żadnego nauczyciela. 
Likwidacja I Liceum Profilowanego w Rydułtowach w chwali obecnej nie wpłynie 
bezpośrednio na liczbę zatrudnionych  w Zespole nauczycieli. 
 
 
      Naczelnik Wydziału Oświaty 
 
           /-/ mgr Edyta Glenc 
 


