Uchwała Nr XXVII/ 213/2017
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 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 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. mających siedzibę na terenie
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala, co
następuje:
§ 1.1. Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej
w
Białej
przekształca
się
w
Szkołę
Podstawową
Specjalną
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej, na następujących warunkach:
- jednostka organizacyjna: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej
w Białej,
- nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa Specjalna Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
im. Ireny Sendlerowej w Białej,
- typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna;
- siedziba: ul. Parkowa 1, 64-904 Biała
- dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1.09.2017r.
- rok szkolny, w którym wprowadza się kształcenie w szkole: 2017/2018
- struktura szkoły podstawowej obejmować będzie: klasy VI-VIII szkoły podstawowej
specjalnej, oraz w roku szkolnym 2017/2018 klasy II i III gimnazjum specjalnego a w roku
szkolnym 2018/2019 klasy III gimnazjum specjalnego.
2. Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach włącza się do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach na następujących warunkach:
- jednostka organizacyjna: Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach
- nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Specjalna Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela
Makuszyńskiego w Gębicach,
- typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna;
- siedziba: ul. Polna 1, 64-707 Gębice
- dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1.09.2017r.
- rok szkolny, w którym wprowadza się kształcenie w szkole: 2017/2018,
- struktura szkoły podstawowej obejmować będzie: klasy I-VIII szkoły podstawowej oraz
w roku szkolnym 2017/2018 klasy II i III gimnazjum specjalnego a w roku szkolnym
2018/2019 klasy III gimnazjum specjalnego.

§ 2. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dzienniku

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/213/2017
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 marca 2017r.

W związku z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60) rada powiatu zobligowana jest do
podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019
r. mających siedzibę na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Zgodnie z art. 215 i art. 216 ustawy przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe niniejsza
uchwała została poprzedzona uchwałą Uchwała Nr XXVI/ 200/2017 Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego
ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, która została
pozytywnie zaopiniowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz odpowiednie
struktury związków zawodowych.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

