
 

                  

          

 

Uchwała Nr XXIX/170/2017                                     

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 24 marca 2017 r. 

 

w sprawie  likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w  Kępnie 

 

 

 

Na podstawie  art. 12 pkt 8 lit. i, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

( Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art.59 ust. 1, w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. likwiduje się Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Kępnie, ul. 

Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno. 

 

 

§ 2 

 

Dokumentację zlikwidowanej szkoły, o której mowa w § 1 przejmuje Starosta Kępiński,  

z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Wielkopolskiemu 

Kuratorowi Oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Kępnie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie oraz 

jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXIX/170/2017                                        

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 24 marca 2017 r. 

 

 

w sprawie  likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie 

 

 

 

Do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie 

planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu. Rolą organu 

prowadzącego jest dostosowanie planu do realnych potrzeb wynikających z demografii oraz 

zapotrzebowania rynku pracy. 

W związku z niżem demograficznym oraz brakiem zainteresowania przez uczniów i rodziców 

tego typu placówką, a co za tym idzie braku naboru od 2013 r., w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej Specjalnej w Kępnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Kępnie nie jest prowadzone kształcenie, nie uczęszczają do niej uczniowie. Szkoła ta 

przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Analiza 

danych demograficznych na najbliższe lata potwierdza brak odpowiedniej liczby uczniów aby 

możliwe było uruchomienie oddziału klasowego tego typu szkoły. Również analiza wyborów 

dokonywanych przez uczniów z odpowiednimi orzeczeniami poradni a realizującymi 

obowiązek w ogólnie dostępnych gimnazjach pokazuje, że po ich ukończeniu uczniowie ci 

wybierają zwykłą zasadniczą szkołę zawodową, która oferuje szerszą gamę zawodów a także 

realizację zaleceń wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zasadna jest 

więc likwidacja szkoły,  która nie rokuje naboru umożliwiającego kontynuację kształcenia.  

Dodać należy, że absolwenci gimnazjów (a od 2019 r. szkół podstawowych), w stosunku do 

których zachodzi konieczność kształcenia specjalnego na poziomie zasadniczej szkoły 

zawodowej tak jak obecnie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej (od 1 września 2017 r. Branżowej Szkole I Stopnia) wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, oferującej szerszą gamę zawodów                                                

i  indywidualizację pracy zgodnie z  potrzebami uczniów. 

Jednocześnie należy dodać, iż nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni są zatrudnieni w 

zespole szkół stąd likwidacja Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kępnie nie wywoła 

żadnych skutków finansowo – pracowniczych. Mienie szkoły ujęte jest we wspólnej ewidencji 

prowadzonej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. Likwidacja placówki 

została uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez dyrektorów zainteresowanych szkół. 

Zasadne jest więc postawienie szkoły w stan likwidacji zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia                          

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.). 

Likwidacja szkoły została pozytywnie zaopiniowana Postanowieniem Nr 110.3.50.2017 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2017 roku. 

 


