Uchwała Nr XXIII/194/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie likwidacji wygasająco Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St.
Wyszyńskiego 4
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r., Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 r. likwiduje się wygasająco Liceum Ogólnokształcące
wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard.
St. Wyszyńskiego 4.
§ 2. W roku 2012 i 2013 nabór uczniów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół w Karczewie nie będzie prowadzony.
§ 3. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę z
wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Mazowieckiemu Kuratorowi
Oświaty w Warszawie w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia likwidacji szkoły.
§ 4. Mienie ruchome likwidowanego wygasająco Liceum Ogólnokształcącego przeznacza
się na doposażenie istniejących placówek w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie i tablicy informacyjnej
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Karczewie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Wygasający proces likwidacji Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się:
31 sierpnia 2012 roku dla klasy III- która kończy naukę
31 sierpnia 2013 roku zakończy naukę klasa III - obecnie II
31 sierpnia 2014 roku zakończy naukę klasa III - obecnie I
i z dniem 31 sierpnia 2014 roku zostanie zlikwidowane Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół w Karczewie.
W całym procesie likwidacji nabór do klasy I Liceum Ogólnokształcącego nie będzie
prowadzony.
Uczniowie którzy nie ukończą nauki w terminie wynikającym z programu nauczania w roku
szkolnym 2013/2014 będą przeniesieni do Liceów powiatowych.
Obecnie w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół we wszystkich trzech klasach uczy
się 51 uczniów, tj:
w klasie I – 19 uczniów
w klasie II - 17 uczniów
w klasie III - 15 uczniów
Powyższe wskazuje, że w każdym poziomie nauczania w Liceum Ogólnokształcącym jest
tylko jeden i to niezbyt liczny oddział. W innych szkołach z terenu powiatu, na każdym
poziomie nauczania jest kilka oddziałów o liczbie ok. 25 uczniów, co daje szersze możliwości
dla uczniów, choćby korzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych czy konsultacji z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z poszczególnych przedmiotów. Jest to bardzo
korzystne dla uczniów w całym procesie edukacyjnym, a szczególnie ważne w klasie
maturalnej.
Z analizy naboru do Szkół oraz zapotrzebowania na rynku pracy wynika, że zdecydowanie
rośnie zainteresowanie nauczaniem ukierunkowanym na zdobycie konkretnego zawodu, gdyż
pomaga to we wcześniejszym podjęciu pracy zawodowej.
Gmina Karczew, mając na względzie powyższe, zainteresowana jest rozwojem Technikum i
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Stąd też, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rynku pracy, począwszy od września
2012 r. zamierzamy utworzyć oddziały z nowymi zawodami.
I tak w Technikum Samochodowym w Karczewie w klasie I – z istniejącą specjalnością
technik pojazdów samochodowych- zamierza się wprowadzić drugą specjalność technik
spedytor.
Natomiast w:
w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zamierza się uruchomić dodatkowo oddział
wielozawodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter mechanik, monter mechatronik
- monter instalacji gazowych i inne.
Uczniowie po zakończeniu szkoły – Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
/wielozawodowej/ będą posiadali wiedzę i umiejętności do wykonywania konkretnego
zawodu, a także będą mogli dalej kontynuować naukę w Technikum lub na studiach
wyższych.
Kształcenie w formie wielozawodowej pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania
Zespołu, ponieważ uczniowie obywać będą zajęcia praktyczne w zakładach pracy, w których
zatrudniani są bezpośrednio przez
pracodawców, natomiast teoretyczne kształcenie
zawodowe odbywa się w formie kursów.
Zaproponowana oferta pozwoli rekrutować większą ilość uczniów.

Połączenie dwóch zawodów w jednej klasie technikum daje możliwość prowadzenia zajęć z
przedmiotów ogólnokształcących wspólnie, natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych
odbywałyby się oddzielnie dla każdego zawodu.
Koszt zatrudniania nauczycieli przedmiotów zawodowych nie obciąży budżetu Gminy
Karczew, a rozwój placówki byłby zgodny z potrzebami środowiska lokalnego oraz rynku
pracy.
Koszt uruchomienia drugiej specjalności w kl. I Technikum to koszt roczny - 23.832 zł.
Uruchomienie oddziału wielozawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej to koszt roczny
- 2.652 zł.
Dla porównania roczny koszt utrzymania Liceum Ogólnokształcącego wynosi 412.975.00.
Zaproponowana oferta pozwoli rekrutować większą ilość uczniów.
Wygasającej likwidacji podlegało będzie tylko Liceum, natomiast Technikum oraz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, będą mogły rozszerzać swoją ofertę edukacyjną, w zależności
od potrzeb oraz możliwości finansowych.
Wszyscy rodzice uczniów, prawni opiekunowie, zostali pisemnie powiadomieni o
zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego .
Związek zawodowy NSZZ „Solidarność ” Region Mazowsze oraz Związek Nauczycielstwa
Polskiego , Zarząd Oddziału w Otwocku ,zaopiniowały zamiar likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego, wskazując iż decyzja likwidacji winna być uzależniona od naboru
uczniów na rok szkolny 2012/2013.
Mazowiecki Kurator Oświaty w dniu 20 lutego 2012 r. wydał pozytywną opinię w sprawie
likwidacji przez Radę Miejską z dniem 31 sierpnia 2014 r. Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie,
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4. Wydając pozytywną opinię Kurator wyraził zadowolenie z
rozszerzenia klas o nowe specjalności w Technikum i Szkole Zawodowej.
Dyrektor Zespołu Szkół wystąpiła do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Otwocku o opinię w
sprawie wprowadzenia od roku 2012/2013 w klasie pierwszej technikum ,kształcenia w
zawodzie technik spedytor oraz w klasie pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
kształcenia o profilu wielozawodowym – uzyskała pozytywną opinię.

