
Uchwate NR

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia.................

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

Na podstawie art. 88 ust.1 i 7 w zwi^zku z art. 29 ust.1 pkt 1 oraz art. 8 ust.2 pkt 1 
ust.3 i 17 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U 2019 r. poz. 1148, 
poz.1078, poz.1680, poz.1681, poz.1818, poz. 2197, poz. 2248, Dz. U. 2020 r. 
poz. 374), art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) w zwi^zku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511, poz. 1571, 
poz. 1815), § 1 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegotowej organizacji publicznych szkot 
i placowek artystycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1624) oraz § 1 pkt 2 rozporz^dzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typow 
szkot artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1125, Dz. U. 
2018 poz. 2485), uchwala si§ co nast^puje :

§ 1. Z dniem 1 wrzesnia 2020 r. tworzy si§ pi^cioletnie Liceum Sztuk Plastycznych 
wchodz^ce w sktad Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 6 im. Krolowej Jadwigi 
w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmiescie 36.

§ 2. Niniejsza uchwata stanowi akt zatozycielski pi^cioletniego Liceum Sztuk 
Plastycznych wchodz^cego w sktad Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 6 
im. Krolowej Jadwigi z siedzib^ w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie 
Przedmiescie 36.

§ 3. Nadaje si§ pierwszy statut pi^cioletniemu Liceum Sztuk Plastycznych 
wchodz^cemu w sktad Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 6 im. Krolowej Jadwigi 
z siedzib^ w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmiescie 36 
stanowi^cy zatqcznik do niniejszej uchwaty.

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

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

W dniu 28 sierpnia 2019 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyj^ta uchwat$ intencyjn^ 
utworzenia Liceum Sztuk Plastycznych wchodzqcego w sktad Zespotu Szkot Ponadpodstawowych nr 6 
im. Krolowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 17 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe ( Dz. U. 2019 r. poz. 1148 z pozn. zm) jednostki samorzqdu 
terytorialnego mogg zaktadac i prowadzic szkoty i placowki publiczne, ktorych prowadzenie nalezy do 
ich zadah wtasnych, po zawarciu porozumienia iJprzypadku szkot artystycznych z ministrem wtasciwym 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Prowadzenie przez szkoty o charakterze 
artystycznym jest wsparciem staran Miasta Piotrkowa w rozwoju talentdw plastycznych mtodziezy. W 
dniu 8 maja 2020 r. zostato podpisane porozumienie pomigdzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego a Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zgody na utworzenie z dniem 
1 wrzesnia 2020 r. i prowadzenie Liceum Sztuk Plastycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Liceum Sztuk Plastycznych pozwoli zdobyc praktyczne umiejgtnosci; niezbgdne w zawodzie plastyka 
ale takze wyksztatci przysztych artystow. Dyplom plastyka pozwoli podjgc ciekawg pracg zawodowg, 
bgdz rozwingc wtasng dziatalnosc . Nowa oferta edukacyjna jest zgodna z oczekiwaniami srodowiska. 
Szkota z pionem przedmiotow ogolnoksztatcgcych oraz wyborem kierunkow ksztatcenia w trzech 
specjalizacjach: projektowanie ubioru, projektowanie graficzne i publikacje multimedialne, jest zgodna 
z tradycjg szkoty, ktora od poczgtku istnienia tj. od 1947 r., ksztatci w zawodach odziezowych, a od 
2005 roku w zawodach zwigzanych z poligrafig i grafikg komputerowg. Specjalizacje sg kompatybilne 
z ofertg edukacyjng todzkiej ASP. Absolwenci liceum bgdg mogli kontynuowac ksztatcenie przede 
wszystkim na kierunkach: grafika i malarstwo oraz tkanina i ubior, oraz daje podstawg do studiowania 
innych dziedzin sztuki.

Nadzor pedagogiczny nad szkotg bgdg sprawowac : todzki Kurator Oswiaty w zakresie ksztatcenia 
ogolnego, natomiast w zakresie ksztatcenia artystycznego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Koszty funkcjonowania szkoty pokrywane bgdg od stycznia 2021 r. z subwencji oswiatowej. Szacowany 
roczny koszt funkcjonowanie liceum wyniesie ok. 215 tys. zt.

Koszt 4 miesigcy 2020 r. tj. od wrzesnia do grudnia br. wyniesie ok. 71 tys. zt. i bgdzie pokryty 
ze srodkow wtasnych miasta.

W zwigzku z powyzszym wnosi sig podjgcie niniejszej uchwaty.
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