
Uchwata NR

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 2019 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodz^cego w sklad 
Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 6 im. Krolowej Jadwigi w Piotrkowie 
Trybunalskim

Na Podstawie art. 8 ust.2,3,6 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe 
(Dz. U 2019 r. poz. 1148), art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U 2019 r. poz. 506) w zwi^zku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) 
uchwala si§ co nast^puje :

§ 1. Z dniem 1 wrzesnia 2020 r. zamierza si§ utworzyc Liceum Sztuk Plastycznych 
wchodz^ce w sktad Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr^im. Krolowej Jadwigi w 

Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmiescie 36.

§ 2. Upowaznia si§ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zawarcia 
porozumienia z Ministrem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w sprawie 
utworzenia i prowadzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodz^cego w sktad Zespotu 
Szkot Ponadpodstawowych nr^im. Krolowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim 

ul. Krakowskie Przedmiescie 36.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie

Przedstawiona uchwate ma charakter intencyjny, pozwalaj^cy na podj^cie dzia+an 
zmierzajqcych do utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkot 
Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Krolowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim.
Zgodnie z art. 8 ust 2,3,6 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe 
(Dz. U 2019 r. poz. 1148), ) jednostki samorzqdu terytorialnego mog^ zaktadac 
i prowadzic szkoty i placowki publiczne, ktorych prowadzenie nalezy do ich zadah 
wtasnych, po zawarciu porozumienia z jednostk^ samorz^du terytorialnego 
a w przypadku szkoi artystycznych z ministrem wtasciwym do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego.

Zgoda Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na podpisanie porozumienia 
z Ministrem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego umozliwi zatozenie 
i prowadzenie przez Miasto Piotrkow Trybunalski Liceum Sztuk Plastycznych 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Nadzor pedagogiczny nad szkoty b^d^ sprawowac : todzki Kurator Oswiaty 
w zakresie ksztatcenia ogolnego, w zakresie ksztatcenia artystycznego Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkota daj^ca podstawy wyksztatcenia w zawodzie plastyk oraz wyksztatcenie ogolne 
w zakresie szkoty ponadpodstawowej stworzy nowq ofert^ edukacyjnq zgodnq 
z oczekiwaniami srodowiska. Szkota z pionem przedmiotow ogolnoksztatc^cych 
to atrakcyjne i dobre rozwi^zanie systemowe pozwalaj^ce uczniom zdobywac wiedz^ 
i umiej^tnosci w jednym bloku dydaktycznym, ponadto w jednym obiekcie i przy duzej 
oszcz^dnosci czasu ucznia.
Podpisanie porozumienia, ktorego konsekwencjq b^dzie zatozenie i prowadzenie 
Liceum Sztuk Plastycznych w Piotrkowie Trybunalskim skutkowac b§dzie realizacjq 
zadah wskazanych w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe 
(Dz. U 2019 r. poz. 1148) czyli przej^ciem przez Miasto Piotrkow Trybunalski 
obowiqzkow organu prowadz^cego w zakresie:

1) zapewnienie warunkow dziatania szkoty w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunkow nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywania remontow obiektow szkolnych oraz zadah inwestycyjnych, w tym 
zakresie;
3) zapewnienie obstugi administracyjnej , finansowe i organizacyjne szkoty ;
4) wyposazenia szkoty w pomoce dydaktyczne i sprz§t niezb^dnych do petnej 
realizacji programow nauczania programow wychowawczych przeprowadzania 
sprawdzianow i egzaminow oraz wykonywania innych zadah statutowych;
5) wykonywanie czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku 
do dyrektora szkoty lub placowki.
Koszty funkcjonowania szkoty pokrywane b^d^ z subwencji oswiatowej oraz 
dochodow wtasnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Nabor do Liceum Sztuk Plastycznych b$dzie prowadzony na rok szkolny 2020/2021.

W zwiqzku z powyzszym wnosi si§ o podj^cie niniejszej uchwaty.
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