
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  2938/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  22 grudnia 2009 r. 

 
 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej  
Specjalnej Zaocznej nr 11 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6. 

. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 
 

§1. 
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej Zaocznej 
nr 11 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6. 

§2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa 

 
§3. 

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 zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej Zaocznej nr 11 wchodzącej w 
skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i 

Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i, w związku z art. 92 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co 
następuje: 

§1. 
 Z dniem 31 sierpnia 2010 r. zamierza się zlikwidować Szkołę Policealną Specjalną 
Zaoczną nr 11 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6. 
 

§2. 
Likwidacja, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, zostanie dokonana na podstawie 

odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 
 

§3. 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 
§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Pismem z dnia 7 października 2009 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie zwrócił się z do 
Wydziału Edukacji UMK z prośbą o wszczęcie procedury likwidacyjnej Szkoły Policealnej 
Specjalnej Zaocznej nr 11. 

Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Dyrektora.  

Aktualnie w Szkole Policealnej Specjalnej Zaocznej nr 11 funkcjonują dwa kierunki 
kształcenia zawodowego: technik realizacji dźwięku oraz korektor i stroiciel instrumentów 
muzycznych, jednak w roku szkolnym 2009/2010 nie uruchomiono klasy pierwszej z powodu 
braku chętnych słuchaczy. Szkołę Policealną Specjalną Zaoczną nr 11 zamierza się zlikwidować 
z dniem 31 sierpnia 2010 r. umożliwiając słuchaczom, którzy zostali przyjęci w naborze w roku 
szkolnym 2008/2009 możliwość ukończenia szkoły.  

Likwidacja Szkoły Policealnej Specjalnej Zaocznej nr 11 nie spowoduje zawężenia oferty 
kształcenia zawodowego dla osób z dysfunkcją wzroku, ponieważ począwszy od roku szkolnego 
2009/2010 uruchomiono w Szkole Policealnej Specjalnej nr 19 w SOSW dla DNiS dwa nowe 
kierunki kształcenia zawodowego: technik realizacji dźwięku oraz korektor i stroiciel 
instrumentów muzycznych. 

Likwidacja ww. szkoły nie spowoduje zwolnień nauczycieli, a tym samym nie będą 
potrzebne dodatkowe środki przeznaczone na odprawy dla nauczycieli. 

Regulacja ta jest bez wpływu na dochody Miasta. 
Regulacja ta jest bez wpływu na wydatki Miasta. 
Regulacja ta nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania.  
Regulacja ta nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków na 

funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa. 
Uchwała ma na celu uporządkowanie organizacyjne pod względem konieczności 

uregulowania przyjmowania do Ośrodka uczniów z jednorodnym typem niepełnosprawności  
tj. uczniów niewidomych lub słabo widzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi z wadą 
wzroku. Dotychczas do Szkoły Policealnej Specjalnej Zaocznej nr 11 byli przyjmowani 
uczniowie z innymi deficytami, w tym pełnosprawni dorośli słuchacze. Zgodnie z zapisami 
statutu, istnieje konieczność uregulowania tego stanu rzeczy.  

 
 


