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Dz-09.0021.34.2017 

 

Uchwała Nr XXXIV/ 232 /2017  

Rady Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki  

z dnia 31.01.2017r. 

 
w sprawie: Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie. 

 

Na podstawie § 3  pkt 3 lit. k  uchwały Nr XCIX/1503 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 

Krakowie  (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1845) w odpowiedzi na pismo ZS Nr 3 znak: ZS-3-011-

2/16/17 z dnia 21.01.2017r. Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Wnioskuje się o przekształcenie Gimnazjum nr 80 z oddziałami przysposabiającymi 

do pracy w Szkołę Podstawową uzupełniającą z oddziałami przysposabiającymi do pracy 

(zgodnie z ramowym planem nauczania zamieszczonym na stronie MEN).  

 

§2 

 

 Wnioskuje się o utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. 

 

§3 

 Wnioskuje się o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w miejsce 

przeznaczonego do likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego (istniejącego przy 

Zespole Szkół nr 3). 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Jan S. Pietras 

 

 

Uzasadnienie: 

Informację dotyczącą możliwości przekształcenia dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 pozyskał 

drogą telefoniczną z Ministerstwa Edukacji Narodowej od konsultanta do spraw przekształceń 

szkół, pani Elżbiety Majchrowicz – Jopek. 

Uczniowie Gimnazjum nr 80 z oddziałami przysposabiającymi do pracy to młodzież z 

problemami w uczeniu się, z co najmniej rocznym opóźnieniem szkolnym, z zaburzeniami 

zachowania, zagrożona niedostosowaniem społecznym i nie rokująca ukończenia gimnazjum 

w normalnym trybie w szkole ogólnodostępnej. Uczniowie w większości mieli już konflikt z 

prawem, są objęci nadzorem kuratorskim, a do szkoły uzawodowionej zostali skierowani na 

sugestię Sądu Rodzinnego. Powrót tego typu młodzieży do szkoły masowej nasili ich 

frustracje i stworzy wiele sytuacji konfliktowych. Postępujący proces demoralizacji może 

stanowić zagrożenie dla uczniów młodszych. 
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Celowym wydaje się stworzenie możliwości ukończenia klasy VII i VIII  

w warunkach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 

Jednocześnie nadmieniamy, iż Gimnazjum nr 80 nie jest szkołą specjalną  (kształci 

uczniów w normie intelektualnej ) dzięki czemu daje im równe szanse na podjęcie dalszej 

edukacji. 

Niektórzy uczniowie z powodu opóźnienia szkolnego wynikającego z różnych przyczyn 

kończą 18 lat w trakcie nauki w gimnazjum (lub zgodnie z reformą przed ukończeniem ósmej 

klasy) opuszczają mury szkoły i  często chcieliby uzupełnić wykształcenie podstawowe. 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych jako specyficzna placówka może stworzyć im taką 

szansę. Doświadczeni nauczyciele pracujący od wielu lat z trudną młodzieżą z pewnością 

sprostają wymogom tej grupy zainteresowanych. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szansą kontynuacji nauki dla 

absolwentów  gimnazjum, którzy z powodu opóźnienia szkolnego nie mogą pobierać nauki w 

szkole dziennej dla młodzieży.  


