UCHWAŁA NR VII/66/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych prowadzonych przez Powiat Chodzieski, z uwzględnieniem klas
dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz publicznych
czteroletnich techników, 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 poz. 511) oraz art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U.z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
prowadzonych przez Powiat Chodzieski, z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych
trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz publicznych czteroletnich techników, od dnia
1 września 2019 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr VII/66/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem klas
dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników od dnia 1 września 2019 r.
Jednostka organizacyjna

Nazwa szkoły

siedziba szkoły

I Liceum
Ogólnokształcące
im. św. Barbary w
Chodzieży

I Liceum Ogólnokształcące
im. św. Barbary w Chodzieży

ul. Stefana
Żeromskiego 11,
64-800 Chodzież

Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
w Chodzieży

Typ szkoły

UWAGI

czteroletnie liceum
ogólnokształcące

z klasami dotychczasowego
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego

Technikum
w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w Chodzieży

pięcioletnie technikum

z klasami dotychczasowego
czteroletniego technikum

II Liceum Ogólnokształcące
w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w Chodzieży

czteroletnie liceum
ogólnokształcące

z klasami dotychczasowego
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego

Branżowa Szkoła I stopnia
w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w Chodzieży

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w Chodzieży
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ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 2,
64-800 Chodzież

trzyletnia branżowa szkoła
I stopnia

czteroletnie liceum
ogólnokształcące

z klasami dotychczasowego
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego
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szkoła policealna dla osób
posiadających wykształcenie
średnie lub wykształcenie
średnie branżowe, o okresie
nauczania nie dłuższym niż 2,5
roku

Szkoła Policealna
w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w Chodzieży

Zespół Szkół
im. Józefa Wybickiego
w Ratajach

Technikum
w Ratajach
Zespół Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach

pięcioletnie technikum

z klasami dotychczasowego
czteroletniego technikum

Liceum Ogólnokształcące
w Ratajach
Zespół Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach

czteroletnie liceum
ogólnokształcące

z klasami dotychczasowego
trzyletniego liceum
ogólnokształcącego

Branżowa Szkoła
I stopnia Specjalna
w Ratajach
Zespół Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach

Rataje,
ul. Chodzieska 9
64-800 Chodzież

trzyletnia branżowa szkoła
I stopnia

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
w Ratajach
Zespół Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach

trzyletnia szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy

Szkoła Policealna
w Ratajach
Zespół Szkół im. Józefa
Wybickiego w Ratajach

szkoła policealna dla osób
posiadających wykształcenie
średnie lub wykształcenie
średnie branżowe, o okresie
nauczania nie dłuższym niż 2,5
roku
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Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii im. Marii
Grzegorzewskiej
w Chodzieży

Szkoła Podstawowa
Specjalna w Chodzieży
Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii im. Marii
Grzegorzewskiej
w Chodzieży
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ul. Strzelecka 11
64-800 Chodzież

ośmioletnia szkoła
podstawowa
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały określającej
plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 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,
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Na terenie Powiatu Chodzieskiego nie ma innych organów prowadzących publiczne szkoły
ponadpodstawowe.
Dotychczasowa uchwała regulująca te kwestie, tj. uchwała nr Nr XXX/186/2017 Rady
Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., na terenie Powiatu Chodzieskiego dotyczyła okresu
przejściowego i z dniem 1 września 2019r. przestanie obowiązywać. Stąd istnieje potrzeba
podjęcia uchwały w sprawie sieci publicznych szkół obowiązującej od dnia 1 września 2019 r.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
Zgodnie z art. 39 ust. 7 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Uzyskano pozytywną opinię Kuratora Oświaty, zgodnie z pismnem WNS.545.1.166.2019
z dnia 8 maja 2019 r.
Uchwała podlegała konsultacjom społecznym w formie wywieszenia projektu uchwały na tablicy
ogłoszeń Strostwa Powiatoweo w Chodzieży oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Chodzieży.
Uchwała została także przekazana związkom zawodowym celem zaopiniowania. Związki
zawodowe nie wniosły uwag do projektu uchwały.
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