
UCHWAŁA NR 184/XXX/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn zm.) oraz art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60), uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych 
prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 
2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, z uwzględnieniem klas dotychczasowych 
zasadniczych szkół zawodowych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r., oraz warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w szkoły podstawowe, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Uchwała nr 178/XXIX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego podjęta przez Radę Powiatu 
Wrzesińskiego 23 lutego 2017 roku została zgodnie z zapisami ustawy przekazana do 
zaopiniowania do:

- Wielkopolskiego Kuratora Oświaty -  zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe,

- związków zawodowych -  zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe.

1. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do zakresu o którym mowa w art. 
213 ust. 2 pkt 1-3 cytowanej wyżej ustawy (bez planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych od dnia 1 września 2019 r.) oraz zawiera w szczególności 
ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny 
zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki.

Powiat Wrzesiński prowadzi Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Zgodnie z treścią art. 138 przytaczanej ustawy, (...) 
w przypadku gdy dotychczasowe publiczne gimnazjum jest prowadzone przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie tego gimnazjum nie jest zadaniem własnym 
przekształcenia tego gimnazjum dokonuje się po zmianie zawartego porozumienia (...) 
zaproponowano Gminie Września zmianę porozumienia zawartego w 2012 roku w celu 
umożliwienia Powiatowi Wrzesińskiemu prowadzenia szkoły podstawowej z oddziałami 
przysposabiającymi do pracy. Takie porozumienie zmieniające zostało podpisane 3 lutego 
2017 roku. Na podstawie powyższych ustaleń w projekcie sieci szkół zaplanowano 
przekształcenie ‘ Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. W opinii Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty projektowana szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas VII i VIII narusza 
akt prawny Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), który stanowi, że struktura 
organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I- VIII.

Mając powyższe na uwadze, Wielkopolski Kurator Oświaty wskazuje zmiany, które 
należy uwzględnić w uchwale, o której mowa w art. 217, jeśli Powiat podtrzymuje chęć 
prowadzenia klas przysposabiających do pracy w szkole „młodzieżowej”:

„ Dotychczasowe gimnazjum można:

1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. pkt 1 
ustawy — Prawo oświatowe;



2) włączyć do ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 
ustawy -  Prawo oświatowe. ”

W związku z tym, że Powiat nie uzyskał zgody Gminy na prowadzenie szkoły 
podstawowej z klasami I -  VIII (a jedynie kl. VII, VIII) przekształcenie gimnazjum 
z oddziałami przysposabiającymi do pracy w szkołę podstawową nie może zostać 
zrealizowane.

Po dodatkowych konsultacjach przeprowadzonych z Gminą Września i Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu proponowane jest włączenie istniejącego Gimnazjum z Oddziałami 
Przysposabiającymi do Pracy do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we 
Wrześni. W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będą dwa oddziały (klasa II i klasa III), 
w roku 2018/2019 -  jeden oddział (klasa III). Z dniem 31 sierpnia 2019 roku Gimnazjum 
z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy zostanie wygaszone.

Gimnazjum Specjalne nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni zostanie włączone 
w strukturę Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 we Wrześni.

Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 rozpocznie działalność z dniem 
1 września 2017 roku, kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. 
Szkoła prowadzić będzie oddziały Gimnazjum Specjalnego nr 3 do ich wygaszenia.

2. Opinie NSZZ „Solidarność” i Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych 
Powiatu Wrzesińskiego są pozytywne. Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraził negatywną 
opinię w części dotyczącej przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. Jednakże 
podkreślił, że w przypadku niepowodzenia działań ZNP w związku ze zmianą struktury 
szkolnej przedstawiona sieć szkół uzyskuje opinie pozytywną.

Na terenie powiatu wrzesińskiego nie ma placówek publicznych prowadzonych przez inne 
organy, w związku z tym przedmiotowa uchwała dotyczy tylko sieci szkół prowadzonych 
przez powiat wrzesiński.

W świetle nowych zapisów ustawowych podjęcie uchwały jest zasadne.


