
ZARZĄDZENIE NR 11/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 stycznia 2004 r.

w sprawie przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie polityki zarządzania oświatą przez miasto Kraków w latach
2004-2006.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1, art. 92 ust 1. pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1

Przekazuje się pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa
w sprawie polityki zarządzania oświatą przez miasto Kraków w latach 2004-2006.

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 896/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
24 czerwca 2003 r. w sprawie przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu
uchwały w sprawie polityki oświatowej miasta Krakowa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /



druk nr projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie polityki zarządzania oświatą przez miasto Kraków w latach 2004-2006.

Na podstawie art. 18 ust. l w związku z art. 7 ust. l pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:. Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art.
4 ust. l pkt l i art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 roku
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z
2003 roku: Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r. (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997
roku: Dz. U. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943, z 1998 roku: Dz. U. Nr 117 poz. 759, Nr 162
poz. 1126, z 2000 roku Dz. U. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz.
1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 roku Dz. U. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz.
1615, z 2002 roku: Dz. U. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz.
1683, z 2003 roku: Dz. U. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz.
1966) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się politykę zarządzania oświatą przez miasto Kraków w latach 2004-2006 w
brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc:
Uchwała Nr LXI/593/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 1996 r.
w sprawie przyjęcia programu „Polityka Oświatowa w Krakowie".

     § 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W związku z uchwałą Nr V/60/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2003 r. w

sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa

w zakresie polityki oświatowej Miasta Krakowa, został przygotowany nowy projekt uchwały

w sprawie polityki zarządzania oświatą przez miasto Kraków

w latach 2004-2006.

Poprzedni druk nr 212 został przedstawiony do dyskusji na sesji Rady Miasta Krakowa 9

lipca br. Podczas obrad nad projektem zrodziły się propozycje zmian i konieczność uściślenia

niektórych kwestii, w związku z tym wersja

w brzmieniu obecnym jest syntezą ujętych w projekcie druku nr 212 danych

i szczegółowej analizy wniosków oraz postulatów zgłoszonych przez Państwa Radnych

podczas sesji.

Załącznik do tejże uchwały został zatem znacznie wzbogacony i w chwili obecnej

zawiera:

- standardy organizacyjne szkół i placówek z ich analizą pod kątem minimalnej i średniej

liczebności oddziałów,

- wskaźniki racjonalizacji sieci szkół i przedszkoli z analizą możliwości korekty sieci szkół

i przedszkoli z zastosowaniem wskaźników,

- harmonogram działań  na lata 2004-2006 w zakresie racjonalizacji wydatków

oświatowych z analizą finansową planowanych działań,

- szczegółową diagnozę sektorową w obrębie poszczególnych typów placówek złożoną z

definicji sektora i jego stanu obrazującego: dane statystyczne, bazę, personel, stopień

zaspokojenia potrzeb, demografię i prognozy na przyszłość oraz finanse,

- analizę SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia).


