
UCHWAŁA NR IX/69/2019 

 

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE 

z dnia  26 kwietnia 2019r.   

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie  wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Skaryszewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz.506), art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
1
)  uchwala się co następuje. 

 

§ 1.  Z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwiduje się Liceum Profilowane w Skaryszewie, 

wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie  ul. Bolesława Prusa 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy opublikowane zostały w Dz. U z 2018r. poz. 1000, 1290, 1669, 

2203 i 2245oraz z 2019r. poz.534) 



UZASADNIENIE 

 

    Rada Miejska w Skaryszewie  rozpoczęła procedurę likwidacji Liceum Profilowanego  

w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie 

podejmując w dniu 25 lutego 2019 r. Uchwałę Nr VII/55/2019 w sprawie zamiaru likwidacji  

Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

Uchwała intencyjna upoważniała Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew do dalszego 

postępowania przewidzianego w art. 89 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

z późn.zm.) 

   Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 z późn.zm.), szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego 

może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 

zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole 

publicznej tego samego typu.   

   W przypadku Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w Skaryszewie, które zostało utworzone Uchwałą Nr XXII/265/2001 Rady Miasta i Gminy 

Skaryszew z dnia 8 października 2001r. nie zachodzi  konieczność zawiadamiania uczniów, 

słuchaczy i rodziców, gdyż szkoła  ta nigdy nie przeprowadziła naboru, a od dnia 1 września  

2012r. nie mogła prowadzić działalności edukacyjnej, gdyż zgodnie z  art. 7 ust1 ustawy                        

z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. Nr 2015, poz. 1206) z dniem 1 września 2012r. zlikwidowano klasy pierwsze,                        

a w następnych latach kolejne klasy liceum profilowanego dla młodzieży. Od tego czasu nie 

prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej w/w rodzaju  szkół.  

  Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ 

prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji , 

zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły właściwego kuratora oświaty. Gdyż na podstawie  

art. 89 ust 3 placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może 

zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

   Organ prowadzący szkołę pismem ZOO.414.8.2019 z dnia 26.02.2019 r. zawierającym 

uchwałę intencyjną wraz z uzasadnieniem zwrócił się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty               

o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Skaryszewie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie. 

   Mazowiecki Kurator Oświaty, postanowieniem znak: DRA.542.2019.AB z dnia 

14.03.2019r. wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji w/w. szkoły. 

   Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Liceum Profilowanego w Skaryszewie 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie został również 

pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Międzygminny Zarząd 

Oddziału w Iłży pismem z dnia 04.02.2019 r. Pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji 

szkoły wyraziła również Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Radomiu  pismem z dnia 06.02.2019r. 

     Powyższa uchwała ma charakter porządkujący sieć szkół ponadgimnazjalnych na terenie 

Gminy Skaryszew, które w związku z brakiem zainteresowania uczniów i nowelizacji 

przepisów prawa oświatowego od wielu lat nie funkcjonują.   Mając na uwadze powyższe, 

zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

Liceum Profilowanego w Skaryszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im Jana Pawła II  

w Skaryszewie. 

 

  
 


