Uchwała Nr XXVIII/164/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kępińskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 60) uchwala się co następuje:
§1
Uchwała określa projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kępińskiego.
§2
Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,
prowadzonych przez Powiat Kępiński, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego prowadzonych przez inne
organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub
przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy –
Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas
dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§3
Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych,
prowadzonych przez Powiat Kępiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego prowadzonych przez inne
organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub
przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy –
Prawo oświatowe, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas
dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§4
Określa się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych, prowadzonych przez Powiat Kępiński z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego
prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży
zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o
których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem
klas
dotychczasowych
publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych
trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich
techników, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kępińskiego oraz
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) szkoły działające na podstawie ustawy o systemie
oświaty przekształcają się w nowe typy szkół.
1 września 2017 roku przekształceniu z mocy ustawy podlegają:
1) sześcioletnia szkoła podstawowa na ośmioletnią szkołę podstawową (art. 117);
2) zasadnicza szkoła zawodowa na branżową szkołę I stopnia (art. 162);
3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (art. 172);
4) szkoły policealne (art. 174).
Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie
reformy ustroju szkolnego tj. 1 września 2019 r. Wyjątek stanowią gimnazja, które z mocy
ustawy ulegają likwidacji (art. 127) poprzez wygaszanie. Ustawodawca zobowiązał jednostki
samorządu terytorialnego prowadzące zadania powiatowe do podjęcia uchwały w sprawie
projektu dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i
specjalnych. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 213 ustawy. Uchwała ma
charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych opinii Kuratora
Oświaty (art. 215) oraz związków zawodowych (art. 216). Opinia Kuratora Oświaty jest
wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej
uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki.
Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy demograficznej
mieszkańców powiatu kępińskiego oraz sytuacji na rynku pracy. Proponowany plan sieci
szkół uwzględnia zapotrzebowanie i oczekiwania uczniów oraz rodziców. W pełni umożliwia
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. W szkołach prowadzonych
przez Powiat Kępiński uczy się jednocześnie ok. 1800 uczniów w szkołach
ponadgimnazjalnych oraz ok. 120 uczniów w Zespole Szkół Specjalnych. Ustalając projekt
planu sieci szkół od dnia 1 września 2019 roku uwzględniono większą liczbę uczniów jacy
pojawią się w szkołach ponadgimnazjalnych. Niż demograficzny ostatnich lat oraz dobra baza
prowadzonych placówek sprawia, że proponowana liczba i typy szkół w pełni zaspokoją
oczekiwania uczniów oraz zapewnią im odpowiednie warunki kształcenia. Powiat czyni także
starania o polepszenie dotychczasowej bazy dydaktycznej, szczególnie sportowej. Złożono
wnioski o dofinansowanie budowy nowej sali gimnastycznej wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym dla Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H.Sucharskiego w Kępnie.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/164/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.
Plan sieci
publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat
Kępiński, z uwzględnieniem
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu
kępińskiego prowadzonych przez inne organy,
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w
szkołach innego typu.
Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Uwagi o organizacji

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie powiatu
kępińskiego
Publiczne trzyletnie licea ogólnokształcące:
1.

Liceum Ogólnokształcące
Nr I im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kępnie

ul. Dąbrowskiego 3
63-600 Kępno

2.

Liceum Ogólnokształcące
Nr II w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25
63-600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Kępnie ul. Sienkiewicza 25
63-600 Kępno

3.

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kępnie Centrum Kształcenia
Ustawicznego
ul. Przemysłowa 10c 63-600
Kępno

Publiczne czteroletnie technika:
1.

Technikum Nr 1 w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25
63-600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Kępnie ul. Sienkiewicza 25
63-600 Kępno

2.

Technikum Nr 2 w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kępnie ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno

Sieć publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego
Publiczne trzyletnie gimnazja:
1.

Gimnazjum Specjalne w
Słupi pod Kępnem

ul. Katowicka 8 63648 Słupia pod
Kępnem

W Zespole Szkół Specjalnych
w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8 63-648
Słupia pod Kępnem

Szkoła zakończy działalność
31.08.2019 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/164/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.
Plan sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Kępiński, z
uwzględnieniem
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego
prowadzonych przez inne organy,
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Uwagi o organizacji

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego
Publiczne trzyletnie branżowe szkoły I stopnia:
1.

Branżowa Szkoła I Stopnia w
Kępnie

ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kępnie ul. Przemysłowa 10c 63600 Kępno

Z klasami dotychczasowej
trzyletniej zasadniczej szkoły
zawodowej.
Publiczne szkoły policealne
1.

Szkoła Policealna Nr 2 w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kępnie Centrum Kształcenia
Ustawicznego
ul. Przemysłowa 10c 63-600
Kępno

Sieć publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego
Publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne:
1.

Szkoła Podstawowa Specjalna w
Słupi pod Kępnem

ul. Katowicka 8 63648 Słupia pod
Kępnem

Publiczne trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy:

W Zespole Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8 63-648 Słupia
pod Kępnem

1.

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy w
Słupi pod Kępnem

ul. Katowicka 8 63648 Słupia pod
Kępnem

W Zespole Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8 63-648 Słupia
pod Kępnem

Publiczne trzyletnie branżowe szkoły I stopnia specjalne:
1.

Branżowa Szkoła I Stopnia
Specjalna w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25
63-600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Kępnie ul. Sienkiewicza 25 63600 Kępno

Z klasami dotychczasowej
trzyletniej zasadniczej szkoły
zawodowej specjalnej

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/164/2017
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.
Projekt planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat
Kępiński z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
powiatu kępińskiego prowadzonych przez inne organy
od dnia 1 września 2019 r. z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół
zawodowych, trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Uwagi o organizacji

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego
Publiczne czteroletnie licea ogólnokształcące:
1.

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kępnie

ul. Dąbrowskiego 3 63600 Kępno

Z klasami dotychczasowego
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego – do roku
szkolnego 2021/2022

2.

Liceum Ogólnokształcące Nr
II w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25 63600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Kępnie
ul. Sienkiewicza 25 63-600
Kępno

Z klasami dotychczasowego
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego – do roku
szkolnego 2021/2022
3.

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c 63600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kępnie Centrum Kształcenia
Ustawicznego
ul. Przemysłowa 10c 63-600
Kępno

Z klasami dotychczasowego
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego – do roku

szkolnego 2021/2022

Publiczne pięcioletnie technika:
1.

Technikum Nr 1 w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25 63600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Kępnie
ul. Sienkiewicza 25 63-600
Kępno

Z klasami dotychczasowego
czteroletniego technikum
- do roku 2022/2023
2.

Technikum Nr 2 w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c 63600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Kępnie ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno

Z klasami dotychczasowego
czteroletniego technikum
- do roku 2022/2023

Publiczne trzyletnie branżowe szkoły I stopnia:
1.

Szkoła Branżowa I Stopnia w
Kępnie

ul. Przemysłowa 10c 63600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kępnie
ul. Przemysłowa 10c 63-600
Kępno

Publiczne szkoły policealne:
1.

Szkoła Policealna Nr 2 w
Kępnie

ul. Przemysłowa 10c 63600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kępnie Centrum Kształcenia

Ustawicznego
ul. Przemysłowa 10c 63-600
Kępno
Sieć publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego
Publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne:
1.

Szkoła Podstawowa
Specjalna w Słupi pod
Kępnem

ul. Katowicka 8 63-648
Słupia pod Kępnem

W Zespole Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8 63-648 Słupia
pod Kępnem

Publiczne trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy:
1.

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy w
Słupi pod Kępnem

ul. Katowicka 8 63-648
Słupia pod Kępnem

W Zespole Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8 63-648 Słupia
pod Kępnem

Publiczne trzyletnie branżowe szkoły I stopnia specjalne:
1.

Szkoła Branżowa I Stopnia
Specjalna w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25 63600 Kępno

W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Kępnie
ul. Sienkiewicza 25 63-600
Kępno

