UCHWAŁA 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
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 Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych
prowadzonych przez Powiat Chodzieski, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych
prowadzonych przez Powiat Chodzieski na okres od 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Określa się następujące warunki włączenia dotychczasowego publicznego gimnazjum
specjalnego do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej:
1) dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży
zostanie włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży.
2) Typ, nazwa i siedziba szkoły o której mowa w pkt 1:
a) typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa,
b) nazwa i siedziba: Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży, Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Chodzieży; ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież
3) Dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę, o której mowa w pkt 1 jest dzień 1 września
2017 roku.
4) Struktura szkoły, o której mowa w pkt 1 będzie obejmowała klasy od piątej do ósmej.
5) Dniem
zakończenia
działalności
dotychczasowego
Gimnazjum
Specjalnego
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży jest dzień 31 sierpnia 2017 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Chodzieskiego
Nr XXX/186/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu
Chodzieskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Jednostka
organizacyjna
I Liceum
Ogólnokształcące
im. św. Barbary w
ChodzieŜy

Nazwa szkoły

siedziba szkoły

Typ szkoły

I Liceum Ogólnokształcące
im. św. Barbary w ChodzieŜy

ul. Stefana
śeromskiego 11,
64-800 ChodzieŜ

trzyletnie liceum ogólnokształcące,
którego ukończenie umoŜliwia
uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego
czteroletnie technikum, którego
ukończenie umoŜliwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w danym zawodzie, a
takŜe uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego

Technikum
w ChodzieŜy
Zespół Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w ChodzieŜy

Zespół Szkół
im. Hipolita
Cegielskiego w
ChodzieŜy

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

Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
w ChodzieŜy
Zespół Szkół im. Hipolita
Cegielskiego w ChodzieŜy
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UWAGI

ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 2,
64-800 ChodzieŜ

trzyletnie liceum ogólnokształcące,
którego ukończenie umoŜliwia
uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego

trzyletnie liceum ogólnokształcące,
którego ukończenie umoŜliwia
uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego
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Zespół Szkół
im. Józefa
Wybickiego
w Ratajach

Technikum
w Ratajach
Zespół Szkół
im. Józefa Wybickiego
w Ratajach

Rataje,
ul. Chodzieska 9
64-800 ChodzieŜ

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

MłodzieŜowy
Ośrodek Socjoterapii
w ChodzieŜy

Szkoła Podstawowa
Specjalna w ChodzieŜy
MłodzieŜowy Ośrodek
Socjoterapii w ChodzieŜy
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czteroletnie technikum, którego
ukończenie umoŜliwia uzyskanie
dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w danym zawodzie, a
takŜe uzyskanie świadectwa
dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego
trzyletnie liceum ogólnokształcące,
którego ukończenie umoŜliwia
uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego

ul. Strzelecka 11
64-800 ChodzieŜ

ośmioletnia szkoła podstawowa

z klasami dotychczasowego
gimnazjum specjalnego;
struktura szkoły w ramach
MłodzieŜowego
Ośrodka Socjoterapii w
ChodzieŜy będzie obejmowała
klasy od piątej do ósmej; dzień
rozpoczęcia
działalności: 1 września 2017r.
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Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Chodzieskiego
Nr XXX/186/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu
Chodzieskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Jednostka organizacyjna

Nazwa szkoły

siedziba szkoły

BranŜowa Szkoła I stopnia
w ChodzieŜy
Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
w ChodzieŜy

Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
w ChodzieŜy

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

Szkoła Policealna dla
Dorosłych
w ChodzieŜy
Zespół Szkół
im. Hipolita Cegielskiego
w ChodzieŜy
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ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 2,
64-800 ChodzieŜ

Typ szkoły

UWAGI

trzyletnia branŜowa szkoła I
stopnia

z klasami dotychczasowej
zasadniczej szkoły
zawodowej

szkoła policealna dla osób
posiadających wykształcenie
średnie lub wykształcenie
średnie branŜowe, o okresie
nauczania nie dłuŜszym niŜ
2,5 roku

z klasami dotychczasowej
szkoły policealnej

szkoła policealna dla osób
posiadających wykształcenie
średnie lub wykształcenie
średnie branŜowe, o okresie
nauczania nie dłuŜszym niŜ
2,5 roku

z klasami dotychczasowej
szkoły policealnej dla
dorosłych
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BranŜowa Szkoła
I stopnia Specjalna
w Ratajach
Zespół Szkół
im. Józefa Wybickiego
w Ratajach

Zespół Szkół
im. Józefa Wybickiego
w Ratajach

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

Szkoła Policealna dla
Dorosłych
w Ratajach
Zespół Szkół
im. Józefa Wybickiego
w Ratajach
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Rataje,
ul. Chodzieska 9
64-800 ChodzieŜ

trzyletnia branŜowa szkoła I
stopnia

z klasami dotychczasowej
zasadniczej szkoły
zawodowej specjalnej

trzyletnia szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy

z klasami dotychczasowej
szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy

szkoła policealna dla osób
posiadających wykształcenie
średnie lub wykształcenie
średnie branŜowe, o okresie
nauczania nie dłuŜszym niŜ
2,5 roku
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