
Uchwała Nr IV/49/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21lutego 2011 r. 
 
 
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników S łuŜb 
Społecznych oraz Medycznego Studium Zawodowego nr 2  wchodz ących 
w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu  
 
Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 59 ust. 1 i 2 w związku 
z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ustala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2011 r. dokonać likwidacji Szkoły Policealnej 
Pracowników SłuŜb Społecznych wchodzącej w skład Wielkopolskiego 
Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6. 

2. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2011 r. dokonać likwidacji Medycznego 
Studium Zawodowego nr 2 wchodzącego w skład Wielkopolskiego Centrum 
Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6. 

    
  § 2 
 

Uczniom szkoły, o której mowa w § 1 ust. 2, zapewnia się kontynuowanie nauki 
w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu, ul. Mostowa 6.  
 

§ 3 
 

Podejmując czynności zmierzające do likwidacji szkół, o których mowa w § 1, 
postanawia się: 

1) zawiadomić o zamiarze likwidacji szkół Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 
2) wystąpić z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania 

opinii w sprawie, o której mowa w § 1, 
3) powiadomić uczniów o zamiarze likwidacji Medycznego Studium Zawodowego 

nr 2 w Poznaniu. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr IV/49/11 
z dnia 21 lutego 2011 r. 

 
 

Zgodnie z art. 5 c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), powołanymi 
w podstawie niniejszej uchwały, Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 
przysługują kompetencje do likwidacji szkół prowadzonych przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego.  

Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Społecznych w Poznaniu oraz 
Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Poznaniu są szkołami prowadzonymi przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a Uchwałą Nr LII/871/2006 z dnia 25 
września 2006 r. zostały włączone w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji 
Medycznej w Poznaniu.  

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia się względami organizacyjnymi oraz 
stanem faktycznym: 

Od roku szkolnego 2007/2008 nie dokonano naboru słuchaczy do Szkoły 
Policealnej Pracowników SłuŜb Społecznych w Poznaniu. Szkoła kształciła 
młodzieŜ w zawodach: pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, 
opiekun w domu pomocy społecznej. Od 1 października 2006 r. kształcenie 
w zawodzie pracownik socjalny odbywa się w Kolegium Pracowników SłuŜb 
Społecznych w Poznaniu, natomiast kształcenie w zawodach asystent osoby 
niepełnosprawnej oraz opiekun w domu pomocy społecznej realizowane jest 
w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu.  

Rekrutację na ww. kierunki przeprowadza się tylko do jednej szkoły 
wchodzącej w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu.  

Dotychczas w skład Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej wchodzą 
dwie szkoły medyczne. Kształcenie w zawodach medycznych oraz społecznych 
moŜe odbywać się w ramach jednej szkoły, co nie zakłóci procesu edukacyjnego. 

W związku z powyŜszym bezzasadne jest utrzymywanie Zespołu Szkół. 
W miejsce Zespołu Szkół funkcjonować będzie szkoła policealna, która 
zabezpieczy potrzeby w zakresie kształcenia na kierunkach medyczno-
społecznych.  

PowyŜsze zmiany nie spowodują zwolnień nauczycieli oraz pracowników 
administracyjno-obsługowych.  

W tym stanie rzeczy, podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.  


