UCHWAŁA Nr 69
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Koninie
poprzez zmianę siedziby.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. ) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 39
ust. 7a w związku z art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Zamierza się dokonać przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespołu Szkół Technicznych
w Koninie poprzez zmianę jego siedziby, z dotychczasowej przy ul. Kolska 1, 62-500 Konin
na siedzibę przy ul. płk. Witolda Sztarka 2, 62-500 Konin.
§ 2.
Uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół Technicznych
w Koninie przy ul. płk. Witolda Sztarka 2, 62-500 Konin.
§ 3.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia przekształcenia.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 69
Rady Miasta Konina
z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Koninie poprzez
zmianę siedziby.

Uchwałą Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dniem
1 września 2017 r. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie ul. Benesza 2 zostało włączone
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie ul. Kolska 1.
Od 1 września 2019 roku gimnazjum jako typ szkoły nie będzie już funkcjonować
w systemie szkolnym. W celu właściwego wykorzystania budynku przy ul. płk. Witolda
Sztarka 2 w Koninie planowane jest przeniesienie do niego Zespołu Szkół Technicznych
mającego siedzibę w Koninie przy ul. Kolska 1. Wpłynie to na poprawę warunków kształcenia
ogólnokształcącego jak i zawodowego uczniów Zespołu Szkół Technicznych, a jednocześnie
nie pogorszy warunków dostępności do szkoły.
W obecnym roku szkolnym w Zespole Szkół Technicznych w klasach: technikum
i branżowej szkoły I stopnia uczy się 227 uczniów w 9 oddziałach.
Mając na uwadze kontynuację w roku szkolnym 2019/2020 nauki w szkołach
ponadpodstawowych przez uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów
zasadne będzie przeniesienie szkoły do budynku o lepszym standardzie. Ponadto z dniem
1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technika przekształcą się w nowe typy szkół –
pięcioletnie technika, a w roku następnym struktura szkolnictwa będzie obejmowała także
branżowe szkoły II stopnia.
Zakres przedmiotowy tej uchwały ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do
zawiadomienia Kuratora Oświaty.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

