UCHWAŁA NR XXVI/168/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 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
terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.1)) oraz art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz sieć szkół ponadpodstawowych i specjalnych na
terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Toruński na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.:
1) w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży z siedzibą przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, dla
którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński:
a) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży z siedzibą przy ul. Hallera 23, 87140 Chełmża, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
b) Technikum w Chełmży z siedzibą przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, dla którego organem prowadzącym
jest Powiat Toruński,
c) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Chełmży z siedzibą przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, w której
prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Chełmży z siedzibą przy ul.
Hallera 23, 87-140 Chełmża, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży z siedzibą przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, dla
którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
e) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Chełmży z siedzibą przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, dla którego
organem prowadzącym jest Powiat Toruński.
2) w ramach Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży z siedzibą przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego
7, 87-140 Chełmża dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński:
a) Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna w Chełmży z siedzibą przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 7, 87140 Chełmża, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
b) klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego w Chełmży z siedzibą przy ul. Stefana kardynała
Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
c) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Chełmży z siedzibą przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego
7, 87-140 Chełmża, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
d) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Chełmży z siedzibą przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140
Chełmża, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Specjalnej
w Chełmży z siedzibą przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża, dla którego organem
prowadzącym jest Powiat Toruński.
3) w ramach Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie z siedzibą w Gronowie 128, 87-162
Lubicz, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński:
a) Liceum Ogólnokształcące w Gronowie z siedzibą w Gronowie 128, 87-162 Lubicz, dla którego organem
prowadzącym jest Powiat Toruński,

1) Zmiany

niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
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b) Technikum w Gronowie z siedzibą w Gronowie 128, 87-162 Lubicz, dla którego organem prowadzącym jest
Powiat Toruński,
c) Branżowa Szkoła I stopnia w Gronowie z siedzibą w Gronowie 128, 87-162 Lubicz, w której prowadzone
będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gronowie z siedzibą w Gronowie 128, 87-162
Lubicz, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie z siedzibą w Gronowie 128, 87-162 Lubicz, dla
którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński,
e) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Gronowie z siedzibą w Gronowie 128, 87-162 Lubicz, dla którego
organem prowadzącym jest Powiat Toruński.
4) Liceum Ogólnokształcące im. prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, z siedzibą
w Dobrzejewicach, 87-123 Dobrzejewice, wchodzące w skład Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Obrowo.
5) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie z siedzibą w Czernikowie przy ul.
Gimnazjalnej 1, 87-640 Czernikowo, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czernikowie, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Czernikowo.
§ 3. 1. Dotychczasowe Gimnazjum Nr 2 Specjalne w Chełmży zostanie włączone do Szkoły Podstawowej
Nr 4 Specjalnej w Chełmży.
2. Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna w Chełmży rozpocznie działalność 1 września 2017 r.
3. Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej w Chełmży rozpocznie się w roku szkolnym
2017/2018.
4. Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego w Chełmży jest dzień
31 sierpnia 2017 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

Id: 2528A797-9276-4C63-A330-17618EC0BBBC. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Powiatu po uzyskaniu w dniu 14.03.2017 r. pozytywnej opinii kuratora
oświaty (pismo znak: DT.545.49.2017.KB,DZ), o której mowa w art. 215 ust. 3 i 4 w sprawie zaopiniowania
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez powiat z uwzględnieniem publicznych szkół mających
siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje
uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez powiat z uwzględnieniem publicznych szkół mających
siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy. Na podstawie przepisów ww. ustawy działające
dotychczas szkoły na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.) zostaną z mocy prawa przekształcone:
1. Z dniem 1 września 2017 r.:
1) 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową,
2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia,
3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
przysposabiającą do pracy (szkoła ponadpodstawowa);

(szkoła

ponadgimnazjalna)

w szkołę

specjalną

4) szkoła policealna (szkoła ponadgimnazjalna) w szkołę policealną (szkoła ponadpodstawowa),
2. Z dniem 1 września 2019 r.:
1) 3-letnie liceum ogólnokształcące w 4-letnie liceum ogólnokształcące,
2) 4-letnie technikum w 5-letnie technikum.
Wyjątek stanowią gimnazja, w tym gimnazja specjalne, które z mocy prawa ulegną stopniowej likwidacji od
dnia 31 sierpnia 2017 r. w trybie tzw. wygaszania. Zgodnie z art. 129 ust. 1 i 3 ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe organy prowadzące gimnazja mogą: 1) przekształcić je w 8-letnią szkołę
podstawową, 2) włączyć je do 8-letniej szkoły podstawowej, 3) przekształcić je w 3-letnie liceum
ogólnokształcące, 4) przekształcić je w 4-letnie technikum, 5) włączyć je do 3-letniego liceum
ogólnokształcącego, 6) włączyć je do 4-letniego technikum, 7) przekształcić je w 4-letnie liceum
ogólnokształcące, 8) przekształcić je w 5-letnie technikum, 9) włączyć je do 4-letniego liceum
ogólnokształcącego,
10) włączyć je do 5-letniego technikum, 11) przekształcić je w branżową szkołę I stopnia, 12) włączyć je do
branżowej szkoły I stopnia.
Po dokonaniu analizy aktualnie obowiązującej sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Toruński, zebraniu pisemnych informacji od innych jednostek samorządu
terytorialnego prowadzących szkoły ponadgimnazjalne (Gmina Czernikowo - Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Czernikowie z siedzibą w Czernikowie przy ul. Gimnazjalnej 1, 87-640 Czernikowo,
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czernikowie oraz gmina Obrowo – Liceum Ogólnokształcące im. prymasa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, z siedzibą w Dobrzejewicach, 87-123 Dobrzejewice,
wchodzące w skład Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Dobrzejewicach) podejmuje się następujace działania dostosowujące sieć szkół prowadzonych
przez Powiat Toruński do reformy sytemu oświaty:
1) włącza się z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum Nr 2 Specjalne w Chełmży z siedzibą w Chełmży,
ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 8 do 8-letniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej z siedzibą w Chełmży,
ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 8,
2) przekształca się z dniem 1 września 2017 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową z siedzibą w Gronowie,
Gronowo 128, 87-162 Lubicz, wchodzącą w skład Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Gronowie w Branżową Szkołę I stopnia z siedzibą w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz, wchodzącą
w skład Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,
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3) przekształca się z dniem 1 września 2017 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 z siedzibą w Chełmży,
przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży
w Branżową Szkołę I stopnia z siedzibą w Chełmży, przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży,
4) przekształca się z dniem 1 września 2017 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 Specjalną w Chełmży
z siedzibą w Chełmży, przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 8, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład
Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 z siedzibą w Chełmży, przy
ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 8, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Unii
Europejskiej w Chełmży,
5) przekształca się z dniem 1 września 2017 roku 6-letnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną z siedzibą
w Chełmży, przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 8, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład Zespołu Szkół
im. Unii Europejskiej w Chełmży w 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną z siedzibą w Chełmży, przy ul.
Stefana kardynała Wyszyńskiego 8, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej
w Chełmży,
6) przekształca się z dniem 1 września 2017 roku 3-letnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy jako
szkołę ponadgimnazjalną z siedzibą w Chełmży, przy ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 8, 87-140 Chełmża,
wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży w 3-letnią Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy jako szkołę ponadpodstawową z siedzibą w Chełmży, przy ul. Stefana kardynała
Wyszyńskiego 8, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży,
7) przekształca się z dniem 1 września 2017 roku Szkołę Policealną dla Dorosłych w Chełmży jako szkołę
ponadgimnazjalną z siedzibą w Chełmży, przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży w Szkołę Policealną jako szkołę ponadpodstawową z siedzibą
w Chełmży, przy ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chełmży,
8) przekształca sie z dniem 1 września 2017 roku Szkołę Policealną dla Dorosłych w Gronowie jako szkołę
ponadgimnazjalną z siedzibą w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz wchodzącą w skład Zespołu Szkół,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w Szkołę Policealną jako szkołę ponadpodstawową z siedzibą
w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz wchodzącą w skład Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gronowie.
Zgodnie z zapisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w okresie przejściowym tj.
w latach 2017 – 2019 w szkołach przekształconych (szkoła branżowa I stopnia, szkoła przysposabiająca do
pracy, szkoła policealna) lub w szkołach, do których włączono gimnazjum (8-letnia szkoła podstawowa, 3letnie liceum ogólnokształcące) będą funkcjonowały klasy odpowiednio dotychczasowych gimnazjów,
zasadniczych szkół zawodowych, szkół przysposabiających do pracy i szkół policealnych, aż do czasu ich
wygaśnięcia. Zgodnie z art. 213 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy w § 3 pkt 1-3 niniejszej uchwały zostały określone
warunki włączenia dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego w Chełmży prowadzonego przez Powiat
Toruński do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Chełmży, w ten sposób, że gimnazjum
specjalne, o którym mowa powyżej zostanie włączone z dniem 1 września 2017 roku, a Szkoła Podstawowa
Nr 4 Specjalna w Chełmży z oddziałami włączonego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego w Chełmży rozpocznie
działalność z dniem 1 września 2017 r., natomiast gimnazjum jako samodzielna szkoła zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zaproponowane rozwiązanie związane z włączeniem gimnazjum specjalnego do
szkoły podstawowej specjalnej powoduje, że cały zasób kadrowy oraz materialny wygaszanej szkoły
przekazany zostaje na potrzeby realizacji zadań oświatowych szkoły powstałej w wyniku włączenia.
Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego prowadzące zadania powiatowe do podjęcia
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Sieć
szkół ponadgimnazjalnych w powiecie toruńskim obejmuje także szkoły publiczne, prowadzone przez Gminę
Czernikowo i Gminę Obrowo. Gmina Czernikowo jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie z siedzibą w Czernikowie przy ul. Gimnazjalnej 1, 87-640
Czernikowo, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Czernikowie. Zamiarem Gminy Czernikowo jest
nie dokonywanie w najbliższych latach zmian w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Czernikowie z siedzibą w Czernikowie przy ul. Gimnazjalnej 1, 87-640 Czernikowo,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Czernikowie i pozostawienie szkoły w sieci szkół prowadzonych przez
Gminę Czernikowo. Gmina Obrowo jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. prymasa
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Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach z siedzibą w Dobrzejewicach, 87-123 Dobrzejewice,
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Dobrzejewicach. Zamiarem Gminy Obrowo jest nie dokonywanie w najbliższych latach zmian
w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Dobrzejewicach z siedzibą w Dobrzejewicach, 87-123 Dobrzejewice, wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach
i pozostawienie szkoły w sieci szkół prowadzonych przez Gminę Obrowo.
Przyjęcie niniejszej uchwały jest nie tylko wypełnieniem ustawowego obowiązku, ale także w pełni
zabezpiecza dotychczasowy poziom realizacji zadań oświatowych realizowanych w szkołach prowadzonych
przez Powiat Toruński.
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