
 

       

Uchwała Nr VIII/47/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego  

z dnia 14 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego                                                                  

od dnia 1 września 2019 r.   

 

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

U. z 2019 r., poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 996; ze zm.) oraz  art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.  60; ze zm.) uchwala się, co 

następuje:                    

 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, 

prowadzonych przez Powiat Kępiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych               oraz 

szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego prowadzonych przez inne 

organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Kępnie. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 r.                                                                         

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego od dnia 1 września 2019 r. 

 

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60; ze zm.) Rada Powiatu Kępińskiego podjęła 24 marca 2017 r. 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, na okres od  1 września 

2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

1 września 2019 r. postanowienia wymienionej uchwały, dotyczące planu sieci szkół przestaną 

obowiązywać (poza zapisami stanowiącymi akty założycielskie). Oznacza to konieczność 

ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na okres od 1 września 

2019 r. Należy podkreślić, że od 1 września 2019 r. w polskim systemie nie będą funkcjonować 

już szkoły ponadgimnazjalne, dotychczasowe licea ogólnokształcące i dotychczasowe technika 

przekształcą się odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika.  

Od 1 stycznia 2019 r. do ustalenia planu sieci szkół zastosowanie mają przepisy art. 39 ustawy                  

z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996; ze zm.).                                                                                             

Proponowana sieć szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych zapewnia dzieciom                            

i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.  

W oparciu o art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Wielkopolski 

Kurator Oświaty pismem WNS.545.1.114.2019 z 3 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniował 

zgodność przedłożonego planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a cytowanej powyżej ustawy.  

 

 



  
                            Załącznik      

                                                         do Uchwały Nr VIII/47/2019    

                  Rady Powiatu Kępińskiego 

                  z dnia 14 maja 2019 r. 

Plan 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.   
 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły Uwagi o organizacji 

 

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu kępińskiego 

Publiczne czteroletnie licea ogólnokształcące prowadzone przez Powiat Kępiński:  

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I  im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie 

ul. Dąbrowskiego 3    63-600 Kępno Z klasami dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego – do roku szkolnego 2021/2022 

2. Liceum Ogólnokształcące Nr II w Kępnie ul. Sienkiewicza 25    63-600 Kępno W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 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  63-600 Kępno W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 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 prowadzone przez Powiat Kępiński:  

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

ul. Sienkiewicza 25  63-600 Kępno 

 

Z klasami dotychczasowego czteroletniego technikum 

- do roku szkolnego 2022/2023 

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

w Kępnie ul. Przemysłowa 10c   63-600 Kępno 

 

Z klasami dotychczasowego czteroletniego technikum 

- do roku szkolnego 2022/2023 



 

Publiczne trzyletnie branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez Powiat Kępiński:  

1. Branżowa Szkoła I stopnia w Kępnie ul. Przemysłowa 10c  63-600 Kępno W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie 

ul. Przemysłowa 10c   63-600 Kępno 

Publiczne szkoły policealne prowadzone przez Powiat Kępiński:  

1. Szkoła Policealna Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c  63-600 Kępno W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 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 prowadzone przez Powiat Kępiński: 

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 prowadzone przez Powiat Kępiński: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


