UCH WAŁA NR ..........
RADY MIASTA ŚWINO UJŚCIE
z dnia ................ r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
obszarze Gminy Miasto Świnoujście, od 1 września 2019 roku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,
1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) oraz art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245), Rada
Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponad podstawowych mających
siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze
Gminy Miasto Świnoujście prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych szkół,
o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr ………..
Rady Miasta Świnoujście
z dnia …………….. r.
Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście
prowadzonych przez inne organy prowadzące

I.

Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście, w których funkcjonują odpowiednio klasy
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum
czteroletnie licea ogólnokształcące

1.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
pięcioletnie technika

1.

Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej 26

II.

Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście prowadzone przez inne organy prowadzące
szkoły policealne

1.
2.

Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży w Świnoujściu w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
przy ul. Grodzkiej 3
Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świnoujściu w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
przy ul. Grodzkiej 3
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III.

Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście prowadzone przez inne organy prowadzące,
w których funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego
technikum oraz dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
pięcioletnie technika

1.
2.
3.

Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie przy ul. Norweskiej 12a
Technikum Morskie w Świnoujściu w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Jana Sołtana 2
Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grodzkiej 3
branżowe szkoły I stopnia

1.
2.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie przy ul. Norweskiej 12a
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Świnoujściu w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Jana Sołtana 2
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr ………..
Rady Miasta Świnoujście
z dnia …………….. r.
Plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Świnoujście prowadzonych przez
inne organy prowadzące

I.

Publiczne szkoły specjalne prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście
szkoły podstawowe specjalne

1.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Świnoujściu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej przy ul. Piastowskiej 55
szkoły specjalne przysposabiające do pracy

1.

II.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Świnoujściu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej
przy ul. Piastowskiej 55
Publiczne szkoły specjalne prowadzone przez Gminę Miasto Świnoujście, w których funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego specjalnego, dotychczasowego czteroletniego technikum specjalnego oraz dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
specjalnej
branżowe szkoły I stopnia

1.

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Świnoujściu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej przy ul. Piastowskiej 55
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.), ustawodawca nałożył na radę powiatu obowiązek dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Gminy Miasto Świnoujście na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Podjęta przez Radę Miasta Świnoujście uchwała Nr XXXV/268/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1802) traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Do ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych
przez Gminę Miasto Świnoujście, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę
na obszarze Gminy Miasto Świnoujście, prowadzonych przez inne organy prowadzące, na okres od dnia
1 września 2019 r. – zgodnie z art. 217 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.), stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.).
Art. 217 ust. 6, w związku z art. 148, 154 i 164 ustawy Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe
stanowi, że w planie sieci szkół, o których mowa wyżej, uwzględnia się w roku szkolnym 2019/2020 klasy
dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, w latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 klasy
dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz w latach szkolnych 2019/2000 –
2022/2023 klasy dotychczasowych publicznych czteroletnich techników.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pismem
Nr WWEAS.540.47.2019.KP z dnia 5 kwietnia 2019 r., a także przez funkcjonujące w świnoujskiej oświacie
związki zawodowe, tj. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świnoujściu – pismem z dnia
10 kwietnia 2019 r. oraz Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania w Świnoujściu – pismem z dnia 25 marca 2019 r.
Uwag do funkcjonującej i proponowanej sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych nie wnieśli także
dyrektorzy prowadzonych przez Miasto Świnoujście szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
Niniejsza uchwała dostosowuje sieć funkcjonujących na obszarze Miasta Świnoujście szkół
ponadpodstawowych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, obowiązującego od 1 września 2019 r.
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