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Rada Rodziców 
przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Orląt Lwowskich 
w Stopnicy 

 
 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju - działając na podstawie art. 59 ust. 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) - zamierza przedstawić 
Radzie Powiatu w Busku – Zdroju dwa projekty uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Stopnicy oraz w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Stopnicy wchodzą-
cych w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy (kopie projektów 
uchwał w załączeniu). 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stopnicy 

 
Po raz pierwszy Zasadnicza Szkoła Zawodowa nie dokonała naboru do klasy pierwszej na rok 

szkolny 2013/2014. Naboru nie dokonano również na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.  
W roku szkolnym 2014/2015 w Zasadniczej Szkole Zawodowej funkcjonował jeden oddział 

klasy trzeciej liczący 20 uczniów kształcących się w zawodach: piekarz, fryzjer, mechanik pojazdów samo-
chodowych, kucharz, murarz – tynkarz, elektryk. Uczniowie ci ukończyli naukę w czerwcu 2015 r. W bie-
żącym roku szkolnym 2015/2016 w Szkole nie funkcjonuje żaden oddział. Podejmowane co roku próby 
rekrutacji uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nie przyniosły zamierzonego efektu, w związku 
 z tym Szkoła ta przestała funkcjonować. Biorąc pod uwagę powyższe na organie prowadzącym nie 
spoczywa obowiązek, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty, 
dotyczący zapewnienia uczniom likwidowanej szkoły możliwości kontynuowania nauki w innej szkole 
publicznej tego samego typu. Likwidacja tej Szkoły nie będzie miała także wpływu na zatrudnienie 
nauczycieli, ponieważ nie są w niej prowadzone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w celu uporządkowania sieci szkół publicznych 
prowadzonych przez Powiat Buski podjął decyzję o uruchomieniu procedury likwidacji tej Szkoły  
z dniem 31 sierpnia 2016 r.  

 
Liceum Ogólnokształcące w Stopnicy 

 
Liceum Ogólnokształcące działa od 2000 r. Liczba oddziałów i uczniów w Liceum w ciągu 

ostatnich trzech lat szkolnych spadała. W roku szkolnym 2012/2013 w 4 oddziałach uczyło się 92 
uczniów, a w roku szkolnym 2013/2014 – również w 4 oddziałach  - uczyło się 91 uczniów. W roku 
szkolnym 2014/2015 w Liceum funkcjonowały dwa oddziały, w których uczyło się łącznie 54 uczniów, 
a w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole funkcjonuje jeden oddział, w którym uczy się 24 uczniów. 
Uczniowie ci ukończą naukę w kwietniu 2016 r. Podejmowane przez dyrektora Liceum próby zwięk-
szenia zainteresowania uczniów gimnazjów kształceniem w Liceum nie przyniosły zamierzonego efek-
tu. Szkoła nie dokonała naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016, a wynika 
to m.in. z postępującego niżu demograficznego. Na przełomie roku 2014 i 2015 podjęto także próby 



 

 
 

przekazania prowadzenia Szkoły Miastu i Gminie Stopnica. Niestety wniosek ten nie został przez wła-
dze Gminy zaakceptowany. Brak woli przejęcia Szkoły przez władze Miasta i Gminy Stopnica oraz 
zanikające zainteresowanie uczniów kształceniem w Liceum Ogólnokształcącym w Stopnicy powoduje, 
że zamierza się zlikwidować szkołę z dniem 31 sierpnia 2016 r. Zatem likwidacja Szkoły nastąpi już 
po ukończeniu nauki przez uczniów uczęszczających do niej w roku szkolnym 2015/2016. 

 

 
 

 
 
 
 

Opracowała:  
Mariola Kornicka - Inspektor EK ......................................... 
Naczelnik Wydziału: 
Renata Krzemień   


