
Projekt

z dnia 31 stycznia 2014 r.
DRUK NR 1204-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej nr 10 w Zespole Szkół Odzieżowo - 
Włókienniczych im.  Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie w Szkołę Policealną 

dla Dorosłych

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), art. 59 ust. 6, 

art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) – Rada Miasta Lublin uchwala, co  następuje: 

§ 1. 
Z dniem 1 września 2014 r. zamierza się przekształcić Szkołę Policealną nr 10 wchodzącą w skład 

Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą w Lublinie, 
przy ul. Spokojnej 10 w Szkołę Policealną dla Dorosłych. 

§ 2. 
Niniejsza uchwała zostanie niezwłocznie przesłana Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty w Lublinie 

w celu uzyskania wymaganej prawem opinii w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych im.  Władysława Stanisława Reymonta 
w Lublinie. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały dotyczy zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej nr 10 wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie
w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Z wnioskiem o przekształcenie Szkoły Policealnej nr 10 w Szkołę Policealną dla  Dorosłych zwrócił się
do Prezydenta Miasta Lublin dnia 10 stycznia 2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych
im. Władysława Stanisława Reymonta w  Lublinie. Powołanie Szkoły Policealnej dla Dorosłych zostało
dnia 9 grudnia 2013 r. zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Zespołu.

Planowane przekształcenie, dokonywane w trybie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7  września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), odpowiada potrzebom wynikającym
z obecnego kształtu oferty lubelskiego szkolnictwa publicznego i z zainteresowania społecznego. Dzienna
Szkoła Policealna nr 10 od  dwóch lat nie zdołała przeprowadzić skutecznie naboru słuchaczy.
Uruchomienie Szkoły Policealnej dla Dorosłych, prowadzącej kształcenie w systemie wieczorowym
i  zaocznym, dałoby możliwość pogodzenia edukacji z pracą zawodową i stworzyłoby możliwość zdobycia
nowych kwalifikacji. Szkoła Policealna dla Dorosłych kształciłaby w  takich zawodach jak: technik usług
fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik technologii odzieży, technik masażysta, opiekun osoby
starszej. Specjaliści z tych branż są poszukiwania na rynku pracy. W ramach lubelskiego publicznego
szkolnictwa ponadgimnazjalnego brak jest poza Zespołem Szkół Odzieżowo - Włókienniczych możliwości
kształcenia w wymienionych zawodach. Zespól ten przygotowuje już w  Technikum Usługowo -
Gospodarczym techników usług fryzjerskich oraz technologii odzieży. Kształcenie w zawodach technik
usług kosmetycznych, opiekun osoby starszej oraz (jako ogólnodostępne) masażysta może, na mocy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz U. z 2012 r poz. 7), odbywać się tylko w ramach szkół policealnych. Zespół
Szkół Odzieżowo - Włókienniczych posiada doświadczenie i tradycje w dziedzinie kształcenia
zawodowego dorosłych. W jego ramach funkcjonuje obecnie TechnikumUzupełniające dla Dorosłych nr 2,
które zgodnie z art. 7 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19  sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205 poz. 1206 ze zmianami) nie może, począwszy od roku
szkolnego 2013/2014, prowadzić naboru.

Z powyżej przedstawionych okoliczności wynika, że zamiar przekształcenia z  dniem 1 września 2014
roku Szkoły Policealnej nr 10 w Szkolę Policealną dla  Dorosłych jest uzasadniony i celowy.

Niniejsza uchwała ma charakter intencyjny. Zgodnie z art. 59 ust. 1 w związku z  ust. 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty zostanie ona przekazana niezwłocznie Lubelskiemu Kuratorowi
Oświaty. Nie ma konieczności zawiadamiania słuchaczy, gdyż takich Szkoła Policealna nr 10 obecnie nie
posiada. Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr  79 poz. 854 ze zmianami) uchwała zostanie przekazana związkom zawodowym celem
zaopiniowania.
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