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ZARZĄDZENIE NR 3088/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-12-23

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół 
ponadgimnazjalnych w Krakowie oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych.

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 niektórych szkół ponadgimnazjalnych 
w Krakowie oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie oraz 
przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych.

Na podstawie 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.), art. 58 i 59 ust. 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1206) Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować niektóre szkoły 
ponadgimnazjalne wymienione w załączniku nr 1.

§2.

Z dniem 31 sierpnia 2014 roku zamierza się zlikwidować niektóre szkoły 
ponadgimnazjalne wymienione w załączniku nr 2.

§3.

Z dniem 31 sierpnia 2015 roku zamierza się zlikwidować niektóre szkoły 
ponadgimnazjalne wymienione w załączniku nr 3.
 

§4.

W roku szkolnym 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klas 
pierwszych szkół, o których mowa w §§1-3.

§5.

Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się dotychczasowe zasadnicze szkoły 
zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata, wymienione w załączniku nr 4 do 
uchwały, w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
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§6.

Likwidacje i przekształcenia, o których mowa w §§1-4 niniejszej uchwały, zostaną 
dokonane na podstawie odrębnej uchwały.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca z dniem 
1 września 2012 r.
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UZASADNIENIE

W związku z art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205 poz. 1206) 
z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasy pierwsze, a w latach następnych kolejne klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego 
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum 
uzupełniającego dla młodzieży. Ponadto, z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę 
pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpi stopniowe wygaszenie szkół 
ponadgimnazjalnych wymienionych w załącznikach nr 1-3, poprzez odstąpienie od rekrutacji 
kandydatów do klasy pierwszej, z równoczesnym zagwarantowaniem uczniom i słuchaczom 
ww. szkół ponadgimnazjalnych, możliwości kontynuowania nauki w dotychczasowych 
szkołach.   

Z dniem 1 września 2012 r. przekształca się dotychczasowe zasadnicze szkoły 
zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata, wymienione w załączniku nr 4, 
w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej 
dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.


