
Konsultacje społeczne „Szkoła ponadgimnazjalna dla lewobrzeża” 
Urząd Miasta Torunia 

 
WARIANT  I 

UTWORZENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TYMCZASOWEJ LOKALIZACJI 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU UL. HALLERA 79 

 
 
Realizacja tej koncepcji wymaga: 

• Budowy pawilonu  dydaktycznego  - szacunkowy koszt około 4 mln zł, 
 
Mocne strony: 

• bardzo dobra lokalizacja, zgodna z oczekiwaniami mieszkańców, 
• lokalizacja dobrze skomunikowana z osiedlami na lewobrzeżu – autobusy linii 11,14,36, 
• dostępność basenu, 
• w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia obiekty dydaktyczne  mogą być 

wykorzystywane przez uczniów Zespołu Szkół nr 14. 
 
Zagrożenia: 

• zbyt mały nabór uczniów – już na etapie wyboru gimnazjum wielu absolwentów szkół 
podstawowych z lewobrzeża  decyduje się kontynuować naukę w  szkołach na prawobrzeżu, 

• niechęć uczniów do pozostawania w jednym miejscu przez 13 letni okres nauki od szkoły 
podstawowej do matury, 

• ryzyko pojawienia się problemów wychowawczych wynikających z sąsiadowania ze sobą szkół 
kształcących dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, 

• zawężona oferta edukacyjna wynikająca z warunków lokalowych – maksymalna liczba 
oddziałów szkoły wynosi 9 (po 3 na każdym poziomie),  

• trudności z zatrudnieniem kadry pedagogicznej – mała liczba godzin niektórych przedmiotów 
nie pozwala na zatrudnienie w pełnym wymiarze, np. fizyka, biologa. 
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WARIANT  II 

UTWORZENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DOCELOWEJ LOKALIZACJI 
WYBRANEJ SPOŚRÓD WSKAZANYCH PRZEZ MIEJSKĄ PRACOWNIĘ URBANISTYCZNĄ 

 
 
Realizacja tej koncepcji wymaga: 

• budowy obiektu  dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz kompleksu boisk sportowych - 
szacunkowy koszt inwestycji wynosi co najmniej 14 mln zł. Kwota obejmuje także 
wyposażenie i koszty dodatkowe, które generowane będą w zależności od lokalizacji i wiążą 
się z koniecznością wykwaterowań lub wykupem gruntów pod inwestycję,  

• inwestycja długoterminowa – prawdopodobne uruchomienie szkoły po 2020 roku, gdy 
zacznie wzrastać liczba absolwentów gimnazjów (wg. danych demograficznych). 

 
Mocne strony: 

• wskazane lokalizacje nie ograniczają inwestycji, , 
• szkoła nie dzieli terenu z innymi placówkami oświatowymi, 

 
Zagrożenia: 

• wysoki koszt realizacji inwestycji , 
• konieczność zabezpieczenia mieszkań dla wysiedlonych mieszkańców budynków socjalnych, 
• odległy termin uruchomienia szkoły, 
• lokalizacje nie są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców – znajdują się na peryferiach osiedla, 
• tereny niezbyt dobrze skomunikowane z siecią komunikacji miejskiej, 
• zagrożenie zbyt małą liczbą uczniów chętnych do nauki w szkole, pomimo prognozowanego  

wzrostu  demograficznego po 2020 r. 
• w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia obiekty dydaktyczne i sportowe będą 

niewykorzystane, pozostanie konieczność ponoszenia kosztów ich bieżącego utrzymania, 
• trudności z zatrudnieniem kadry pedagogicznej – mała liczba godzin niektórych przedmiotów 

nie pozwala na zatrudnienie w pełnym wymiarze, np. fizyka, biologa. 
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WARIANT  III 

TYMCZASOWE ODSTAPIENIE OD UTWORZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
W LEWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI TORUNIA I POWTÓRNA ANALIZA PROBLEMU  

PO USUNIĘCIU UCIĄŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNYCH   
 
 
Realizacja tej koncepcji wymaga: 

• Przeprowadzenia powtórnego badania społecznego odnośnie utworzenia szkoły 
ponadgimnazjalnej za 3-4 lata. Przewiduje się, że budowa nowej przeprawy mostowej i 
remont Mostu im. J. Piłsudskiego rozwiąże problemy komunikacyjne, z którymi dziś 
mieszkańcy lewobrzeża mierzą się każdego dnia. Być może okaże się, że po usunięciu 
uciążliwości komunikacyjnych mieszkańcy zmienią swoje preferencje. 

 
Mocne strony: 

• weryfikacja głównego argumentu podnoszonego za budową szkoły w lewobrzeżnej części 
miasta – uciążliwości związanych z dojazdem, 

• weryfikacja wzrostu liczby mieszkańców w związku z przewidywanym rozwojem 
budownictwa po likwidacji barier komunikacyjnych, 

• rozwiązanie to zapewnia najbardziej racjonalne zagospodarowanie publicznych środków 
finansowych z uwagi na brak ryzyka przeznaczenia środków finansowych na rozwiązania, 
które mogłyby zostać niewykorzystane przez mieszkańców 
 

Zagrożenia: 
• rozwiązanie może nie spełniać oczekiwań mieszkańców. 
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Ankieta 

 
 
Opowiadam się za: 
 

□ utworzeniem liceum ogólnokształcącego w tymczasowej lokalizacji przy Zespole Szkół nr 14 
w Toruniu ul. Hallera 79 - WARIANT I 
 

□ budową liceum ogólnokształcącego w nowej lokalizacji po 2020 r. - WARIANT II 
 

□ tymczasowym odstąpieniem od utworzenia liceum ogólnokształcącego w lewobrzeżnej części 
Torunia i powtórną analizą problemu po usunięciu uciążliwości komunikacyjnych (ukończenie 
budowy nowego mostu, remont Mostu im. J. Piłsudskiego) - WARIANT III 
 

□  innym rozwiązaniem (jakim?)............................................................................................................ 
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: konsultacje@um.torun.pl lub dostarczyć do Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji, Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, do 29 czerwca 
2012 r. 
 
 
Spotkanie z mieszkańcami lewobrzeża na temat utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej - 18.06.2012 r. 
(poniedziałek) o godz. 18.00 w Auli Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu 
 
 
Dyżury konsultacyjne: 

• 19 czerwca (wtorek) w godz. 16.00-18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia 
przy ul. Poznańskiej 52, 

• 20 czerwca (środa) w godz. 16.00-18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia 
przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8. 
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