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ZARZĄDZENIE NR 53/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Z DNIA 20.01.2011
w  sprawie  w  sprawie  przyjęcia  i  przekazania  pod  obrady  Rady  Miasta  Krakowa 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół 
Odzieżowych i  Ekonomicznych w Krakowie,  ul.  Bulwarowa 33 oraz  likwidacji  szkół 
wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie.

               Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 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  rozwiązania  Zespołu  Szkół  Odzieżowych  
i Ekonomicznych w Krakowie, ul. Bulwarowa 33 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie.

§ 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  rozwiązania  Zespołu  Szkół  Odzieżowych  i  Ekonomicznych  
w Krakowie, ul. Bulwarowa 33 oraz likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1592  z  późn.  zm.)  oraz  art.  59  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  września  1991  roku  
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Miasta Krakowa uchwala co następuje:

§ 1. 

 Z dniem 31 sierpnia 2011 roku zamierza się rozwiązać Zespół Szkół Odzieżowych 
i  Ekonomicznych  w  Krakowie,  ul.  Bulwarowa  33  oraz  zlikwidować  szkoły  wchodzące  
w skład Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie.

§ 2.

             Rozwiązanie i 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
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UZASADNIENIE

Z  dniem  31  sierpnia  2011  roku  zamierza  się  rozwiązać  Zespół  Szkół  Odzieżowych  
i Ekonomicznych w Krakowie oraz zlikwidować szkoły wchodzące w skład tego Zespołu Szkół, tj. 
Technikum Odzieżowo -  Ekonomiczne  Nr  19,  Szkołę  Policealną dla  Dorosłych  Nr  7,  Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Nr 20, Technikum Uzupełniające Nr 12, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
Nr 17 oraz XVIII Liceum Profilowane.

W  ramach  restrukturyzacji  sieci  szkół  ponadgimnazjalnych  w  2008  r.  ze  względów 
ekonomicznych  zlikwidowano  gospodarstwo  pomocnicze  pod  nazwą  „Warsztaty Szkolne  Zespołu 
Szkół  Odzieżowych  i  Ekonomicznych”,  funkcjonujące  przy  ul.  Bulwarowej  33  w  Krakowie. 
Ponieważ, od kilku lat spada zainteresowanie uczniów kształceniem w proponowanych przez Zespół 
Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych zawodach i profilach, i w związku z tym w roku szkolnym 
2010/2011, podobnie jak w poprzednich latach szkolnych, nie wykonano naboru do klasy pierwszej: 
Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  Nr  20,  Technikum  Uzupełniającego  Nr  12,  Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 17 oraz XVIII Liceum Profilowanego. Planuje się rozwiązać ww. 
Zespół Szkół i zlikwidować wszystkie typy szkół funkcjonujących w jego strukturze. 
             W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonuje 5 oddziałów (3 oddziały w Technikum Odzieżowo 
–  Ekonomicznym  Nr  19  i  2  oddziały  w  Szkole  Policealnej  dla  Dorosłych  Nr  7).  Zespół  liczy  
89 uczniów, w tym: 36 słuchaczy w Szkole Policealnej dla Dorosłych Nr 7 i 53 uczniów w Technikum 
Odzieżowo – Ekonomicznym Nr 19. Zatem, średnia liczebność uczniów i słuchaczy w obydwu typach 
szkół jest  znacznie niższa niż wynika to z Zarządzenia  Nr 717/2010 Prezydenta Miasta Krakowa  
z  dnia  7  kwietnia  2010 r. w  sprawie  określenia  zasad  organizacji  pracy  szkół  podstawowych,  
gimnazjów,  szkół  ponadgimnazjalnych  i  szkół  muzycznych  w  roku  szkolnym  2010/2011.  Średnia 
liczebność w Szkole Policealnej dla Dorosłych Nr 7 wynosi 18 słuchaczy (minimalna liczebność dla 
tego typu szkół to 35 słuchaczy), średnia liczebność w Technikum Odzieżowo – Ekonomicznym Nr 
19 wynosi 17,6 uczniów (minimalna średnia liczebność dla tego typu szkół to 28 uczniów).

Likwidacja  Technikum  Odzieżowo  -  Ekonomicznego  Nr  19  oraz  Szkoły  Policealnej  dla 
Dorosłych  Nr  7  nie  spowoduje  trudności  w  realizacji  programów  nauczania,  ponieważ  
 ich  uczniowie  i  słuchacze  będą  mieli  możliwość  kontynuowania  nauki  w  innych  krakowskich 
zespołach szkół zawodowych kształcących w podobnych zawodach i profilach. Proponuje się, aby  
z dniem 1 września 2011 r. uczniowie klasy III i IV Technikum Odzieżowo - Ekonomicznego Nr  
19 kształcący się  w zawodzie:  technik technologii  odzieży,  kontynuowali  naukę w Zespole Szkół 
Odzieżowych nr 1 w Krakowie, natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie: technik ekonomista 
oraz słuchacze klasy II Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 7, kształcący się w zawodzie: technik 
administracji, mogli kontynuować naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. 

Planowane rozwiązanie ww. Zespołu Szkół oraz likwidacja szkół wchodzących w skład tego 
Zespołu  będą  miały  wpływ  na  zmniejszenie  wydatków  Miasta  na  kształcenie  zawodowe.  
W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych zatrudnionych jest  
11 pracowników administracji  i  obsługi (łącznie 8, 26 et.)  oraz 22 nauczycieli  (łącznie 14,17 et.).
W  związku  z  proponowaną  regulacją,  z  niektórymi  pracownikami  administracji  i  obsługi  oraz 
nauczycielami  rozwiązane zostaną umowy o pracę,  a  niektórzy ewentualnie  przejdą na emeryturę 
(wśród  nauczycieli  zatrudnionych  w  Zespole  Szkół  Odzieżowych  i  Ekonomicznych  są  4  osoby, 
których staż pracy pedagogicznej przekracza 30 lat pracy). Zostanie również rozważone rozwiązanie 
polegające na przeniesieniu części nauczycieli do innych krakowskich Zespołów Szkół Zawodowych.

W wyniku rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych w Krakowie 
oraz likwidacji  szkół  wchodzących w skład tego Zespołu,  budynek przy ul.  Bulwarowej  
33  może  zostać  wykorzystany  na  inne  cele  oświatowe.  Pozostałe  po  likwidacji  składniki 
majątku  ruchomego  zostaną  zagospodarowane  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  1154/2006 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie przekazywania zbędnych 
składników majątku ruchomego Gminy Miejskiej Kraków.
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