
/PROJEKT/ 

Uchwała Nr 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 2022 roku 

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Bodzentynie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu 

w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

oraz likwidacji tej szkoły. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 

o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 263 z późn. zm.) Rada Powiatu 

w Kielcach uchwala, co następuje: 

Odrzuca się w całości stanowisko Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Bodzentynie wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały 

Rady Powiatu w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół 

w Bodzentynie oraz likwidacji tej szkoły. 

§1  

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Jacek Kuzia 



UZASADNIENIE 

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie w piśmie 

z dnia 11 kwietnia 2022 roku negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w Kielcach w sprawie wyłączenia Technikum z Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie 

oraz likwidacji tej szkoły. 

Jednym z argumentów Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Bodzentynie przemawiających przeciwko likwidacji Technikum w Powiatowym Zespole 

Szkół w Bodzentynie jest następujące stwierdzenie: „Pomimo że od roku szkolnego 

2013/2014 klasy Technikum nie były tworzone, podczas rekrutacji cieszyło się ono pewnym 

zainteresowaniem". W odniesieniu do powyższej wypowiedzi należy wyjaśnić, iż na 

przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie nauką w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół 

w Bodzentynie było znikome i zbyt małe aby utworzyć chociażby jedną klasę. Dla przykładu 

może posłużyć liczba osób zainteresowanych podjęciem nauki w technikum w 2019 roku -

8 osób natomiast w 2020 roku jedynie 6 osób wykazało chęć podjęcia nauki 

w technikum w Bodzentynie. 

Ponadto, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie 

w swej dalszej argumentacji zaznacza, że „w związku z większą liczbą klas ósmych szkół 

podstawowych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn oraz gmin ościennych 

prawdopodobieństwo naboru do klas technikalnych w nadchodzącym roku szkolnym 

2022/2023 jest duże". Powyższe przekonanie nie jest zasadne bowiem opiera się jedynie na 

przywołaniu prawdopodobieństwa co nie oznacza stwierdzenia żadnych zaistniałych faktów. 

W odniesieniu do zarzutu, iż decyzja o likwidacji technikum zamyka drogę rozwoju 

dla młodzieży warto zaznaczyć, że likwidacja Technikum w Powiatowym Zespole Szkół 

w Bodzentynie nie oznacza całkowitej likwidacji tego typu szkoły tj. technikum bowiem 

w miejsce zlikwidowanej szkoły planowane jest włączenie Technikum z siedzibą 

w Nowej Słupi. 

W związku z powyższym, uczniowie którzy mają zamiar podjąć kształcenie 

w technikum będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki w znajdującym się w pobliskiej 

lokalizacji Technikum w Nowej Słupi, gdzie bogata oferta edukacyjna pozwala na kształcenie 

w następujących kierunkach: kelner, technik budownictwa, technik ekonomista, technik 

handlowiec, technik agrobiznesu, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, 

technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik pojazdów samochodowych oraz 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Co ważne, Technikum w Nowej Słupi cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem co przekłada się na coroczny nabór do szkoły. 

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bodzentynie twierdzi, że decyzja 

o likwidacji Technikum w Bodzentynie negatywnie wpływa na odbiór szkoły w środowisku 

lokalnym. Należy pamiętać, że Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie to szkoła z tradycjami, 

która od wielu lat postrzegana jest przez pryzmat liceum ogólnokształcącego zatem 

likwidacja technikum nie powinna stanowić źródła obaw dla rodziców i uczniów 

zdecydowanych na podjęcie nauki w liceum. 



Planowana zmiana w strukturze organizacyjnej w Powiatowym Zespole Szkół 

w Bodzentynie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków kadrowych z tego względu, że 

w planowanej do likwidacji szkole, stanowiącej część struktury ww. Zespołu, nie jest 

prowadzone żadne kształcenie. Co więcej, włączenie Technikum z siedzibą w Nowej Słupi 

do Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie może przyczynić się do ewentualnego 

zwiększenia etatów dla nauczycieli. 

Rozważając wszystkie aspekty związane z likwidacją Technikum w Powiatowym 

Zespole Szkół w Bodzentynie należy mieć na uwadze, iż Świętokrzyski Kurator Oświaty 

postanowieniem z dnia 16 marca 2022 roku, znak: KO.II.542.10.2022, pozytywnie 

zaopiniował likwidację Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, co jest 

niezwykle istotne w przedmiotowej sprawie. 

Ponadto, pozytywne opinie w niniejszej sprawie zostały wystosowane także przez 

Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych woj. świętokrzyskiego oraz Sekcję Rady 

Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność". 

Mając na względzie pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, pozytywne 

opinie organizacji związkowych oraz biorąc pod uwagę brak naboru do technikum począwszy 

od roku szkolnego 2013/2014 zasadnym jest likwidacja Technikum w Powiatowym Zespole 

Szkół w Bodzentynie celem włączenia do ww. Zespołu Technikum z siedzibą w Nowej Słupi. 

W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


