
 

Uchwała Nr VIII/45/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 14 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. 

 

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

U. z 2019 r., poz. 511) i art. 91 ust. 1 i ust. 5 w związku z art. 88 ust. 1 i ust. 7 oraz na podstawie 

art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996; ze zm.) uchwala się, co następuje:                    

 

     § 1. 1. Z dniem 1 września 2019 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 

otrzymuje nazwę: „Zespół Szkól Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie”. 

           2. W zakresie wynikającym z ust. 1 z dniem 1 września 2019 r. zmianie ulega akt 

założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. 

 

§ 2. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. właściwy organ jednostki wymienionej w § 1 ust. 1 

dostosuje jej statut do zmian wynikających z niniejszej uchwały. 

 

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 r.                                                                         

w sprawie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. 

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją reformy ustroju szkolnego. Z dniem 1 września 

2019 r. dotychczasowe szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnie licea ogólnokształcące oraz 

czteroletnie technika zostają przekształcone w szkoły ponadpodstawowe, o których mowa w art. 

18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - odpowiednio czteroletnie licea ogólnokształcące                           

i pięcioletnie technika. 

Organy prowadzące szkoły różnych typów mogą na podstawie art. 91 cytowanej powyżej ustawy 

połączyć je w zespół. Utworzenie zespołu szkół następuje na podstawie art. 88 ustawy.  

Zasadne jest dostosowanie dotychczasowej nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 do 

nowego ustroju szkolnego i dokonania zmiany określenia „ponadgimnazjalnych” na 

„ponadpodstawowych”. 

Do 31 sierpnia 2019 r. właściwy organ jednostki czyli rada pedagogiczna dostosuje statut zespołu 

do zmian wynikających z podjętej uchwały.  

 


