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Uchwała Nr 
Rady Powiatu Słubickiego 

z dnia ...
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 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. 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 2017 r. poz. 60) Rada Powiatu Słubickiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych 
przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu Słubickiego prowadzonych przez inne 
organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 
z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych 
w szkołach innego typu, który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych 
przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu Słubickiego prowadzonych przez inne 
organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 
z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których 
mowa w art. 164 ustawy -  Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe, 
który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) sieć publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słubickiego prowadzonych 
przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas 
dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa 
w art. 164 ustawy -  Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe, 
publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 148 ustawy 
-  Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe oraz klas dotychczasowych 
publicznych czteroletnich techników, o których mowa w art. 154 ustawy -  Przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe, który stanowi załącznik 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Gimnazjum specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Słubicach włącza się do Szkoły Podstawowej specjalnej 
na następujących warunkach:
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1) Gimnazjum specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Słubicach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 
2017r.,

2) Szkoła Podstawowa specjalna wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Słubicach rozpocznie działalność z dniem 
1 września 2017 r.,

3) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej specjalnej rozpocznie się w roku 
szkolnym 2017/2018.

§ 3. Publiczne Gimnazjum. dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Technicznych im. Tadeusza Tańskiego w Słubicach przekształca się w Publiczną 
Szkołę Podstawową dla Dorosłych o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy 
VII -  VIII na następujących warunkach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych wchodzącą w skład Zespołu 
Szkół Technicznych im. Tadeusza Tańskiego w Słubicach rozpocznie 
działalność z dniem 1 września 2017 r.,

2) kształcenie w klasie VII Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach 
(adres: ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice) oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Rady Powiatu Słubickiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słubickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały 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 31 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

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 Słubickiego 
podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci 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.

Dotychczasowy plan sieci publicznych szkół określony uchwałami: 
Nr XXIX/138/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r., Nr W29/03 z dnia 25 marca 
2003 r. oraz Nr XIV/74/04 z dnia 24 lutego 2004 r. Rady Powiatu Słubickiego 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych prowadzonych przez Powiat Słubicki z uwzględnieniem szkół 
ponadgimnazjalnych oraz specjalnych prowadzonych przez inne organy, obejmował:

1. W ramach Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, 
ul. Bohaterów Warszawy 3, 69-100 Słubice:

1) Liceum Ogólnokształcące w Słubicach.
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

2. W ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach, 
Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice:

1) Technikum w Słubicach,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Słubicach.

3. W ramach Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego 
w Słubicach, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice:

1) Technikum w Słubicach,
2) Zasadnicza Szkoła zawodowa w Słubicach,
3) Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych,
4) Szkoła Policealna.

4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, ul. Rzepińska 8, 
69-220 Ośno Lubuskie:

1) Technikum w Ośnie Lubuskim,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ośnie Lubuskim,
3) Szkoła Policealna.

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Al. Niepodległości 23, 
69-100 Słubice:

1) Szkoła Podstawowa specjalna w Słubicach,
2) Gimnazjum specjalne w Słubicach,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna w Słubicach,
4) Szkoła Przysposabiająca do Pracy specjalna w Słubicach.



6. Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, Starościn 34, 
69-110 Rzepin -  organ prowadzący -  Minister Środowiska.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 30, 
69-110 Rzepin -  Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Rzepin.

Działające dotychczas szkoły na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
0 systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zostaną z mocy prawa 
przekształcone:

1. Z dniem 1 września 2017r.:
1) 6 -  letnia szkoła podstawowa specjalna w 8 -  letnią specjalną szkołę 

podstawową,
2) specjalna zasadnicza szkoła zawodowa (szkoła ponadgimnazjalna) 

w specjalną branżową szkołę I stopnia (szkoła ponadpodstawowa),
3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (szkoła ponadgimnazjalna)

w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (szkoła ponadpodstawowa),
4) zasadnicze szkoły zawodowe (szkoły ponadgimnazjalne) w branżowe szkoły 

I stopnia (szkoły ponadpodstawowe),

2. Z dniem 1 września 2019 r.;
1 ) 3 -  letnie liceum ogólnokształcące w 4 -  letnie liceum ogólnokształcące,
2) 4 -  letnie technika w 5-letnie technika.

Wyjątek stanowią gimnazja, w tym gimnazja specjalne, które z mocy prawa 
ulegną stopniowej likwidacji od dnia 31 sierpnia 2017r. w trybie tzw. wygaszania. 
Zgodnie z art. 129 ust.1 i 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo 
oświatowe, organy prowadzące gimnazja mogą:

1) włączyć je do 8 -  letniej szkoły podstawowej,
2) przekształcić je w 8 -  letnią szkołę podstawową,
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
1 specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki, rozmów 
z dyrektorami zespołów szkół, analizie demograficznej młodzieży i dzieci 
zamieszkujących nasz powiat i urodzonych w latach 2001 -  2015, podejmuje się 
następujące działania dostosowujące sieć szkół prowadzonych przez Powiat Słubicki 
do reformy systemu oświaty:



1) włączenie z dniem 1 września 2017r. Publicznego Gimnazjum specjalnego 
do 8 -  letniej Szkoły Podstawowej specjalnej wchodzących w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach,

2) Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Technicznych im. Inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach, przekształca się 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową dla Dorosłych w Słubicach o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy VII~VIII.

Biorąc pod uwagę obecne warunki organizacyjne szkół specjalnych, 
w szczególności liczbę oddziałów oraz stopień wykorzystania bazy, 
można stwierdzić, że obecna sieć publicznych szkół specjalnych jest wystarczająca 
do zapewnienia dzieciom i młodzieży zamieszkałej na obszarze powiatu możliwości 
realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obecną sytuację w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach przedstawiają dane z tabeli:

Lp. Nazwa szkoły/zespołu Liczba
pomieszczeń*

Liczba oddziałów Współczynnik
zmianowości

1. Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy 
w Słubicach

27 17 0,63

‘uwzględniono gabinety, klasy lekcyjne, świetlice, salę do zajęć wychowania fizycznego 
i pracownie

Ośrodek posiada ogółem 27 pomieszczeń, które służą do realizacji zajęć z ramowych 
planów nauczania, tj. sale lekcyjne, pracownie, świetlice, gabinety specjalistyczne, 
salę do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Przy pełnym wykorzystaniu 
pomieszczeń, czyli przy pełnym naborze, liczba miejsc jest wystarczająca dla około 
200 uczniów. Zachowana zostanie jednozmianowość zajęć lekcyjnych.

Zespół Szkół Licealnych w Słubicach, Zespół Szkół Technicznych w Słubicach 
i Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach (ten ostatni zostanie 
rozwiązany, a jego typy szkół włączone do nowotworzonego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach) są w stanie zapewnić realizację 
obowiązku nauki dla młodzieży z obszaru powiatu, przy corocznym naborze dla około 
120 uczniów w każdym zespole. Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 
zostanie poddany procedurze stopniowego wygaszania (czyli likwidacji), 
co ostatecznie nastąpi 31 sierpnia 2019 r. Likwidacja typów szkół w tym zespole 
wynika z faktu braku naboru występującego od kilku lat. Na bazie tego zespołu 
zostanie utworzony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze specjalną szkołą 
podstawową o strukturze organizacyjnej klas od IV do VIII. Nowa placówka 
oświatowa będzie rozwiązaniem nie tylko dla powiatu słubickiego, 
ale także dla innych powiatów województwa lubuskiego, które borykają się 
z problemem kierowania dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie 
do młodzieżowych ośrodków socjoterapii poza granicami naszego województwa.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające -  Prawo oświatowe, w przypadku 
przekształcenia szkół w szkoły nowego typu dyrektorzy pozostają na stanowiskach 
do końca swoich kadencji, a nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni stają się 
nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi szkół przekształconych.



Nauczyciele włączonego gimnazjum specjalnego zatrudnieni są w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym i mogą realizować zajęcia w innych typach szkół 
wchodzących w skład ośrodka.

Skutki finansowe proponowanych rozwiązań nie wywołują skutków w okresie 
przejściowym, tj. w roku 2017 i 2018. Nie umiemy przewidzieć finansowania 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, co jest uzależnione 
od naboru, a taki będzie miał miejsce od 1 września 2017 r. Potrzeba zwiększenia 
środków finansowych poza MOS-em w 2017 r., dotyczyć będzie zwiększenia 
środków finansowych na działalność szkół ponadgimnazjalnych/ 
ponadpodstawowych, która wystąpi w 2019 r. w związku z istotnym zwiększeniem 
liczby oddziałów w liceach i technikach, spowodowanych podwójnym naborem 
do szkół na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z zapisami ustawy Przepisy wprowadzające -  Prawo oświatowe, 
w okresie przejściowym tj. w latach 2017 -  2019 w szkołach przekształconych 
(szkoła branżowa I stopnia, specjalna szkoła przysposabiająca do pracy) 
oraz do szkół, do których włączono gimnazjum (szkoła podstawowa specjalna) będą 
funkcjonowały klasy odpowiednio dotychczasowych gimnazjów, zasadniczych szkół 
zawodowych, szkół przysposabiających do pracy aż do czasu ich wygaśnięcia. 
Zgodnie z art. 213 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy w § 2 i 3 niniejszej uchwały zostały 
określone warunki włączenia publicznego gimnazjum specjalnego prowadzonego 
przez Powiat Słubicki odpowiednio do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej 
specjalnej, w ten sposób, że gimnazjum zostanie włączone do odpowiedniej szkoły 
z dniem 1 września 2017r., szkoła podstawowa specjalna z oddziałami włączonego 
gimnazjum specjalnego rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r. 
a gimnazjum jako samodzielna szkoła zakończy działalność z dniem 
31 sierpnia 2017r.

W § 1 ust. 3 niniejszej uchwały został określony plan sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Słubicki 
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, który będzie 
obowiązywał od dnia 1 września 2019 roku, tj. po przekształceniu z mocy prawa 
3 -  letnich liceów ogólnokształcących w 4 -  letnie licea ogólnokształcące i 4 -  letnich 
techników w 5 -  letnie technika. Projekt ten uwzględnia także konieczność 
prowadzenia w latach szkolnych 2019/ 2020 -  2021/2022 w czteroletnich liceach, 
a w latach szkolnych 2019/2020 -  2022/2023, w pięcioletnich technikach -  
odpowiednio klas dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących lub klas 
dotychczasowych czteroletnich techników dla absolwentów dotychczasowych 
gimnazjów aż do czasu likwidacji tych klas w tzw. trybie wygaszania zgodnie 
z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe.

Dostosowana sieć publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, 
która będzie obowiązywała od dnia 1 września 2019 roku uwzględnia także 
informacje otrzymane od innych organów:

1) Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 30, 69-100 
Rzepin, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzepin będzie nadal 
prowadzone przez Gminę Rzepin (pismo z dnia 14 lutego 2017 r., znak: 
ROO.033.11.17, podpisane przez Burmistrza Sławomira Dudzisa),



2) Technikum Leśne w Starościnie, Starościn 34, 69-110 Rzepin, dla którego 
organem prowadzącym jest Minister Środowiska będzie nadal prowadzone 
przez Ministra Środowiska (pismo z dnia 15 lutego 2017 r., znak; 
Nz.TL.80.02.2017, podpisane przez Przemysława Jarosika - Dyrektora 
Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie),

3) Gimnazjum dla Dorosłych przekształcone w Szkołę Podstawową o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy V!!-VIII, wchodzące w Skład Zespołu Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach, Al. Niepodległości 
13, 69-100 Słubice, będzie prowadzone przez Powiat Słubicki we współpracy 
z Lubuską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej 
Górze - działalność 4-13 Hufca Pracy w Słubicach, (pismo z dnia 26 stycznia 
2017 r., podpisane przez Pana Mariusza Kruka - Zastępcę Wojewódzkiego 
Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze).

Uchwałę nr XXXVI/161/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego, przedłożono do zaopiniowania. Art. 215 i 216 ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe stanowią podstawę 
do zasięgnięcia opinii: Lubuskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, przy czym opinia Lubuskiego Kuratora Oświaty jest 
wiążąca (art. 215 ust. 5 ustawy). Lubuski Kurator Oświaty pismem z dnia 7 marca 
2017 r., znak: KO.I.540.83.2017.GT w sprawie opinii dotyczącej uchwały w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -  Prawo oświatowe, wyraził opinię 
pozytywną. Opinia ta zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań 
zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez Powiat 
Słubicki możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci 
i młodzież zamieszkałe na terenie naszego powiatu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Lubuskiego Kuratora Oświaty i uwzględnieniu jego uwag, Rada Powiatu w terminie 
do 31 marca 2017 roku jest ustawowo zobligowana 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, na okres od 1 września 2017r. do dnia 
31 sierpnia 2019 roku. Zarząd Regionu NSZZ Solidarność region Gorzów 
Wielkopolski pozytywnie zaopiniował ww. uchwałę, pismo z dnia 1 marca 2017 r. 
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach (upoważniony 
reprezentant Rady OPZZ Województwa Lubuskiego), pismem z dnia 
13 marca 2017 r., znak: ZO ZNP 076-68/2017 nie wyraził jednoznacznej opinii 
w sprawie ww. uchwały. Forum Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego 
nie wniosło uwag do przedstawionego projektu uchwały.



Załącznik 1. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słubickiego prowadzonych 
przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 
z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych 
w szkołach innego typu.

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły

1. Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

ul. Bohaterów Warszawy 3 
69-100 Słubice

2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
w Zespole Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

ul. Bohaterów Warszawy 3 
69-100 Słubice

3. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

4. Technikum nr 2 w Zespole Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza 
Tańskiego w Słubicach

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice

5. Technikum w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim

ul. Rzepińska 8 
69-220 Ośno Lubuskie

Prowadzone przez inne organy

1. Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica wchodzące 
w skład Zespołu Szkół w Rzepinie ~ 
organ prowadzący Gmina Rzepin

ul. Wojska Polskiego 30 
69-110 Rzepin

2. Technikum Leśne im. prof. Jana 
Miklaszewskiego w Starościnie -  organ 
prowadzący Minister Środowiska

Starościn 34 
69-110 Rzepin



Załącznik 2. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słubickiego prowadzonych 
przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., 
z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

Lp- Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły

1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 
w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

2. Branżowa Szkoła l Stopnia nr 2 
w Zespole Szkół Technicznych im. 
inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice

3. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 2 prowadzone w Branżowej Szkole 
I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza 
Tańskiego w Słubicach

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice

4. Szkoła Podstawowa Specjalna 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

5. klasy Gimnazjum specjalnego 
prowadzone w Szkole Podstawowej 
specjalnej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

6. Branżowa Szkoła I Stopnia 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

7. klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
prowadzone w Branżowej Szkole 
I Stopnia w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

8. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

9. Szkoła Podstawowa Specjalna 
o strukturze organizacyjnej obejmującej 
klasy IV -  VIII w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim

ul. Rzepińska 8 
69-220 Ośno Lubuskie

10. Szkoła Policealna w Ośnie Lubuskim ul. Rzepińska 8 
69-220 Ośno Lubuskie



Załącznik 3. Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych, prowadzonych przez Powiat Słubicki, z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Słubickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 
2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół 
zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas 
dotychczasowych publicznych czteroletnich techników.

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły

1. Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

ul. Bohaterów Warszawy 3 
69-100 Słubice

2. klasy trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego prowadzone 
w czteroletnim Liceum 
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
Licealnych im. Zbigniewa Herberta 
w Słubicach

ul. Bohaterów Warszawy 3 
69-100 Słubice

3. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
w Zespole Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

ul. Bohaterów Warszawy 3 
69-100 Słubice

4. klasy trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla dorosłych 
prowadzone w czteroletnim Liceum 
Ogólnokształcącym dla dorosłych 
w Zespole Szkół Licealnych im. 
Zbigniewa Herberta w Słubicach

ul. Bohaterów Warszawy 3 
69-100 Słubice

5. Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

6. klasy czteroletniego Technikum nr 1 
prowadzone w pięcioletnim Technikum 
nr 1 w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

7. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 
w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

8. Technikum nr 2 w Zespole Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza 
Tańskiego w Słubicach

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice

9. klasy czteroletniego Technikum nr 2 
prowadzone w pięcioletnim Technikum 
nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. 
inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice

10. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 
w Zespole Szkół Technicznych im. 
inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice



11. Szkoła Podstawowa dla dorosłych 
o strukturze organizacyjnej obejmującej 
klasy VII -  VIII w Zespole Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza 
Tańskiego w Słubicach

Al. Niepodległości 13 
69-100 Słubice

12. Szkoła Podstawowa Specjalna 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

13. Branżowa Szkoła I Stopnia 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

14. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 
Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Słubicach

Al. Niepodległości 23 
69-100 Słubice

15. Szkoła Podstawowa Specjalna 
o strukturze organizacyjnej obejmującej 
klasy IV -  VIII w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim

ul. Rzepińska 8 
69-220 Ośno Lubuskie

Prowadzone przez inne organy

1. Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica wchodzące 
w skład Zespołu Szkół w Rzepinie -  
organ prowadzący Gmina Rzepin

ul. Wojska Polskiego 30 
69-110 Rzepin

2. klasy trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego prowadzone 
w czteroletnim Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Staszica wchodzące w skład Zespołu 
Szkół w Rzepinie -  organ prowadzący 
Gmina Rzepin

ul. Wojska Polskiego 30 
69-110 Rzepin

3. Technikum Leśne im. prof. Jana 
Miklaszewskiego w Starościnie -  organ 
prowadzący Minister Środowiska

Starościn 34 
69-110 Rzepin

4. klasy czteroletniego Technikum 
Leśnego prowadzone w pięcioletnim 
Technikum Leśnym im. prof. Jana 
Miklaszewskiego w Starościnie -  organ 
prowadzący Minister Środowiska

Starościn 34 
69-110 Rzepin



Lubuski
Kurator
O św la ; Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, tel. 95720R412, fox 957223726 
www.to-itofzow.cJu.pl________________ ___________________ c-oiaiitoatoriuiit^ko-goriww.cdupl

Pan
Marcin Jabłoński 
Starosta Slubicki
ul. Piłsudskiego 20 
69-100 Słubice

KOJ.540.83.2017.GT Gorzów Wielkopolski., 7 marca 2017 r.
Sprawa: opinia dotyczącą uchwały w sprawie pro jektu dostosowania sieci szkól ponadeimnazialn\ch 

i specjalnych do noweeo ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa -  Prawo oświatowe.

Na podstawie art. 215 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 60) -  dalej P.w.p.o, po 
rozpatrzeniu wniosku Starosty Słubickiego z dnia 21 lutego 2017 r, który wpłynął do 
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w dniu 21 lutego 2017 r., Lubuski Kurator Oświaty

pozytywnie
opiniuje uchwałę nr XXXVI/161/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, w zakresie o którym mowa w art. 215 ust. 3 P.w.p.o., pod warunkiem 
uwzględnienia w ̂ uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -  Prawo oświatowe 
następujących zmian:

1) Powinna być w niej zawarta zmieniona treść § 3 uchwały nr XXXVI/161/17 Rady 
Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, poprzez 
usunięcie pkt 1.

2) Powinna być w niej zawarta zmieniona treść Załącznika Nr 2 do uchwały nr 
XXXVI/16ł/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, poprzez usunięcie z Lp. 4 zapisu o Szkole Podstawowej dla 
Dorosłych o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy VII-VIII w Zespole Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach.

3) Powinna być w niej zawarta zmieniona treść Załącznika Nr 2 do uchwały nr 
XXXVI/161/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, poprzez usunięcie z Lp. 5 zapisu o klasach Publicznego Gimnazjum 
dla Dorosłych prowadzonych w Szkole Podstawowej dla Dorosłych o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy VII-VIfI w Zespole Szkół Technicznych im. inż. 
Tadeusza Tańskiego w Słubicach.

4) Powinna być w niej zawarta zmieniona treść Załącznika Nr 2 do uchwały nr 
XXXVI/161/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego, poprzez uwzględnienie w wykazie szkół Szkoły Policealnej 
w Ośnie Lubuskim, ul. Rzepińska 8.

http://www.to-itofzow.cJu.pl


Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Oddziału w Słubicach

L100 Słubice, Piłsudskiego 4/21, telefax 95 758 26 07, e-mail; znpslubice@tlen.pl 

Zarząd Oddziału ZNP w Słubicach odznaczony Złotą Odznaką ZNP.

Słubice, dnia 13 marca 2017 r.

Pan
Marcin Jabłoński 
Starosta Powiatu Słubickiego

Nasz znak: 20 ZNP 076- 68/2017

Dotyczy: Zaopiniowania uchwały Nr XXXVł/161/17Rady Powiatu Słubickiego 
z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Sooa/noww $cmU/ S ta ro ^
Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Słubicach działając na podstawie 

z art. 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzającej przepisy - Prawo 
oświatowe (Dz, U. z 2017 r. poz. 60) w związku art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 
maja 1991 r. o związkach zawodowych, po zapoznaniu się uchwałą 
Nr XXXVI/161/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego przedstawionej pismem z dnia 21 lutego 2017 r. 
( W0.4381.6.2017) przez Starostę Powiatu Słubickiego, postanawia, 
co następuje:

Związek Nauczycielstwa Polskiego jako organizacja ogólnokrajowa był i jest 
przeciwny wprowadzanej reformie obecnego sytemu oświaty.

W naszej ocenie organ prowadzący szkoły na obszarze Powiatu Słubickiego 
nie jest sprawcą wprowadzonej reformy oświatowej i w związku z powyższym 
nie możemy odstępować od współpracy z samorządem Powiatu Słubickiego 
w przedmiotowej sprawie.

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP mając na uwadze dobro 
uczniów i zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych nie może wyrazić jednoznacznej opinii w sprawie uchwały 
Nr XXXVI/161/17 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. 
W uzasadnieniu zabrakło nam informacji dotyczącej konsekwencji wynikających 
dla pracowników zatrudnionych w reorganizowanych placówkach, 
a w szczególności skali zwolnień lub ograniczeń wymiaru ich zatrudnienia 
w związku z zaproponowaną siecią szkół.

S ta ro stw o  Pow iatow a p O  
w Słubicach !

mailto:znpslubice@tlen.pl


FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
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(mm ZARZĄD WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO1_■■ 65-046Zielona Góra uf. Zyty 26 Tel. 512 045131 723 583

ł Zielona Góra dnia: 13 marzec 2017 r.Starostwo

Sz. Pan 
Starosta
Powiatu Słubickiego

W odpowiedzi na pismo znak: W0.4381.6.2017 z dnia 21.02.2017 r. 
Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych województwa Lubuskiego 
w oparciu o art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych po zapoznaniu się z  projektem uchwały Rady Powiatu 
Słubickiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 
specjalnych do nowego ustroju szkolnego - nie wnosi uwag do 
przedstawionego projektu uchwały.
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Zar/qciu W ^ r^ d /S ia f jo  

Forum  Z w u ^ S & j^ lk o t fo w y c h

mgr Bod karnowicz

85*069 BYDGOSZCZ 
Plac Teatralny 4 
POLAND

Teł. +48 52/371 83 33 
Fax. +48 52/342 18 71 
http://www.f22.orq.pl

L:
, w

KRS: 0000087470 
Regon: 093043340 
NIP: 554-24-77*994

KREDYT BANK S A  
Oddział Bydgoszcz 
Nr 4715001360 
1213 6005 10900000

http://www.f22.orq.pl


REGION GORZÓW WIELKOPOLSKI

Gorzów Wielkopolski 1 marca 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20 

69-200 Słubice

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność" pozytywnie opiniuje Uchwałą Rady Powiatu 

Słubickiegi nr XXXVI/161/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY 
Zaiządtrtftdonu NSZZ ‘Solfdamość* 

R̂ Î GorzówWjólkopolsW
Waldemar Rusattewlcz
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