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ZARZĄDZENIE NR 3914/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-12-24

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych techników 
uzupełniających dla dorosłych, wchodzących w skład zespołów szkół, w licea 
ogólnokształcące dla dorosłych.

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 przekształcenia niektórych techników 
uzupełniających dla dorosłych, wchodzących w skład zespołów szkół, w licea 
ogólnokształcące dla dorosłych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych techników uzupełniających dla 
dorosłych, wchodzących w skład zespołów szkół, w licea ogólnokształcące dla dorosłych.

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 art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 5 i art. 9 ust. 1 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 przekształcić niektóre technika 
uzupełniające dla dorosłych, wchodzące w skład zespołów szkół, w licea ogólnokształcące 
dla dorosłych zgodnie z załącznikiem. 

§ 2.

W liceach ogólnokształcących dla dorosłych, utworzonych w wyniku przekształcenia 
techników uzupełniających dla dorosłych, prowadzi się klasy dotychczasowych szkół aż do 
czasu likwidacji tych klas, co oznacza, iż z dniem 1 września 2013 roku likwiduje się klasę 
pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego 
dla dorosłych.

§ 3.

Przekształcenia, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, zostaną dokonane na 
podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Ustawa 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) wprowadziła z dniem 
1 września 2012 r. zmiany dotyczące ustroju szkół ponadgimnazjalnych i wynikającą z tego 
zmianę struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust. 5 ww. ustawy z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się 
klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum 
uzupełniającego dla dorosłych. Odpowiednio na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się 
rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej technikum uzupełniającego dla dorosłych. 
Równocześnie jednak, na podstawie art. 8 ust. 1 organy prowadzące w terminie do 31 sierpnia 
2015 r. mogą przekształcić m.in. technika uzupełniające dla dorosłych w licea 
ogólnokształcące dla dorosłych. W liceach ogólnokształcących dla dorosłych, utworzonych 
w wyniku przekształcenia, prowadzi się klasy dotychczasowych szkół aż do czasu likwidacji 
tych klas.

Zatem, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o systemie oświaty zamierza się 
z dniem 31 sierpnia 2013 r. przekształcić  niektóre technika uzupełniające dla dorosłych, 
wchodzące w skład zespołów szkół, w licea ogólnokształcące dla dorosłych zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Proponuje się przekształcić technika uzupełniające dla dorosłych w tych zespołach 
szkół, w których obecnie funkcjonują zasadnicze szkoły zawodowe mające dobry nabór (jest 
to tzw. „naturalna rekrutacja” z zasadniczej szkoły zawodowej do liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych w szkole macierzystej). Ponadto, wzięto także pod uwagę liczbę oddziałów 
i słuchaczy w obecnie funkcjonujących technikach uzupełniających dla dorosłych. 

Jednocześnie ze względu na fakt, że w liceach ogólnokształcących dla dorosłych mogą 
być kształceni słuchacze, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych wszystkich zawodów, 
ponieważ kwalifikacje zawodowe słuchacze będą uzyskiwać na kursach kwalifikacyjnych, 
proponuje się przekształcić tylko niektóre technika uzupełniające dla dorosłych zgodnie 
z załącznikiem do uchwały. 

 


