ucHwAr.A NR XX|X/I55/17
RADY POWATU GRAJEWSKIEGO
zdnia2T stycmia2017 t.

wsprawie proiahu dostosowania sleclsrk6l ponadgimnazjalnych ispecjalnych do nowego
ustroiu szkolnego, wprowadzonego ustawq- Prawo oSwiatowo oraz ustalenia sieciszkol
ponadpodstawowych i specjalnych, w odniosioniu do szk6l majqcych siedzibe na obzane
powiatu graiew8kiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czeF ca lggS r. o samozEdzie powiatowym (t. i.
Oz. U. 22016 t. poz. 814, zm. poz. 1579), w zwiqzku z
213, 214 i 216 usta'rry z dnia 11 stycznia
2017 r. Pzepisy wprowadzajqce uslawQ
Prawo oswiaiowe (Dz. U. poz. 60), uchwala sig, m
nastepuje:

at

-

$1.
Ustala sie plan sieci publicznych szk6l ponadgimnazjalnych i szk6l specjalnych, maj4cych siedzibg na
obszaee powiatu grajewskiego, umo2liwiajqgy dzieciom i mlodzieiy realizaclQ odpowiednio obowiq2iu

szkolnego lub obowiqlku nauki, na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem:

1)

osmiolehia ekola Mstawowa specjalna, w kt6rej w ostatnim roku nauki pzeprowadza siQ
egzamin - Szkola Podstawowa Nr 3 Specjalna w Gralev{ie, funkcFnujqca w rammh Zespofu Szkot
Specjalnych im. Jana Pawla ll w Graiewie, ul, Elcka 11, l$200 Grajewo, wraz z Oddtalem
Pzedszkolnym Specjahym, Woiewodln 52, 19200 Graje$/o - dla dzieci z niepelnosprawnosciE
intelektualnq
shpniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
autfzmem oraz

z

w

niepelnospra,rrno6ciami spzQ2onymi;

2)

Publicme Gimnazjum Nr

3)

-

w kt6rym w ostatnim roku nauki przepmwadza siQ egzamin
Specjalne ,x Grajewie, funkcjonuj@ w ramach Zespotu Szkol
Specjalnyci im. Jana Pawla llw Grajewie, ul, Elcka 11, 1$200 Grajewo; na rok szkolny 201720'tB
nie pzeprowadza sig postQpowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej, natomiast klasy druga
i trzecia hdqfunkcjonowae, na dotychczasowych zasadach, a2 do czasu ich likwidacji z koncem
roku szkolnego 201 820'l 9;
trzyletnie licea og6hoksAahEce, kt6rych ukoiczenie umo2liwia uzyskanje sv/iadectwa dojzalosci
trzyletnie gimnazjum specjalne,

4

po zdaniu egza minu maturalnego:

a)

b)
c)

Liceum 0g6lnoksztalc4ce im. Mikolaja Kopemika w Grajewie, tunkcjonujqc€ w ramach Zespotu
Szk6l Nr '1 w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo,
ll Liceum ogolnoksztalcqce w crajewie, tunkcjonujqce w ramach Zespolu Szkol Nr 2 im. 9.
Pulku Strzelc6w Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grqewo,

Liceum Og6lnoksaabqce

w

Szczuczynie, funkcjonuj4ce

w

ramach Zespotu Szkol im.

Marszalka J6zefa Pilsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki '1, 19-230 Szczuczyn,

d)

4)

Liceum Ogolnoksaabqce w Nieckouie, funkcjonuj4ce w ramach Zespolu Szkol im. Boleslawa
Podedwomego w NieCkowie, Niedkowo 63, 19-230 Szczuczyn,
e) Liceum og6lnoksztalcqce dla Doroslych Zaoczne w Grajewie, funkcjonujqce w ramach Zespolu
Szk6l Nr 1 w Grajewie, ul, Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo,
Liceum Og6lnoksztalcqce dla Doroslych ,[,4entol w Grajewie, ul. Szkolna 12, 19-200 Gralewo;
czteroletnie technika, kt6rych ukoiczenie umo2liwia uzyskanie dyplomu potwierdzajqcego
kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzamin6w potwiedzajqcych kwalifikacje w danym zawodzie,
a takze uzyskanie Swiadectwa doinalosci po zdanlu egzaminu maturalnego:
a) Technikum w Grajewie, funkcjonuj4ce w ramach Zespolu Szk6l Nr 2 im. 9. Pulku Stzelc6w
Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 1$200 Grajewo,

0

b)

c)

5)

Technikum w Nieekowie, funkcjonujqce w ramach Zespolu Szk6l im. Boleslawa Podedwomego
w Nieekowje, NieCkowo 63, 19-230 Szczuczyn,
Technikum w Szczuczynie, funkcjonujqce w ramach Zespolu Szk6l im. Marczalka Jdzefa

Pihudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 1$230 Szczuczyn,
d) Technikum w Wojeuodzinie, tunkcjonujqce w ramach zespofu szk6l im ks Jana Krzysaofa
Kluka w Wojewodzinie, Woiewodzin 52, I 9-200 Grajewo;
szkoly polbealne, dla os6b posiadai4cych wyksaabenie Srednie, o okresie nauczania nie dlu2s4m
jak 2,5 roku, umoiliwiaiqce uzyskanio dyplomu potwierdzaiqcego kwalifkacje za\r/odowe po zdaniu
egzamin6w potwierdzajqcych kwalifikacje w danym za'rcdzie:

aj

b)

c)
d)

Szkoh Policealna w Grajewie, funkcionuj4ca w ramach Zespolu Szk6l Nr 2 im. 9. Pulku
Stzelc6w Konnych w Graie\#, ul, Woiska Polskiego 84, 19-200 Graje',vo,
Szkola Policeatna Zaoczna w &aiewie, funkcionui4ca w ramach Zespolu Szk6l Nr 2 im. 9. Pulku
Strzelcdw Konnych w Grajewie, ui, Wojska Polskiego 84, 19-200 Graiewo'
Szkola Policealna w Nieckowie, wchodz4ca w sklad Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
w Niedkowie, tunkcjonujqcego w ramach Zespolu Szk6l im, Boleslawa Podedwomego
w Nieckowie, Niecko,,to 63, '19-230 Szczuczyn,
Szkola Policealna w Szczuczynie, funkcionuiqca w ramach Zespolu Szk6l
Pilsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 1$230 Szczuczyn.

im

lvlarszalka J6zefa

s2.

Ustala sie plan sieci publicznych szk6l ponadpodstanowych i szk6l specialnych, majqcych siedzik
na obszaze powiatu graiewskiego, umo2liwiajqcy dzieciom rnlodziery lealizacje odpowiednio
obowiEzku szkolnego lub obowiqzku nauki, na okes od dnia 1 wrzesnia 2017 r' do dnia 31 sierpnia
m19 r., zgodnie z poni2szym wyszczeg6lnieniem:
'l) t-4y'ehie bran2owe szkoty I stopnia - w tym specjalna - kt6rych ukoriczenie urloilirvia uzyskanie
dyplomu potwierdzajqcego kwalifikacje zanodolre po zdaniu egzamln6Y{ potwierdzajqcych
kwalifikacje w danym zawodzie, a takie dahze IGdabenie w bran2owej szkole ll stopnia
ksaahqcej w zawodzie, w k6rym wyodrQMiono kwalmkacie wsp6lnq dla zawodu nauczanego
w braniowej szkole I i ll stopnia, lub w liceum ogolnoksaabqcego dla doroslych, pocz4wszy od

i

'

klasy drugiei:
Branzowa Szkola I stopnia Y{ Niedkotvie, funkcionujqca w ramach Zesplu Szkol im. Boleslawa
Podednomego w Niedkowie, Niedkowo 63, 19-230 Szczuczyn,
Szczuczynie, funkcionuj4ca w ramach Zespofu Szkol im.
Branzowa Szkota stopnia

a)

b)

t

',v

Ma6zalka J6zefa Pilsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczukl 1, 19-230 Szczuczyn,
Branzowa Szkota stopnia w Wojewodzinie, funkcjonuj4ca w ramach zespolu Szkol
im. ks. Jana Krzysaofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 1$200 Grajewo'
Bran2owa Szkola I stopnia Specjalna w Graiewie, funkcionujqca w ramach Zespotu SzkOl
Sp€cjalnych im. Jana Pawla ll w Grajewie, ul. Elcka 11, 1$200 Grajewo, dla uczni6w
z niepelnosprawnosciq intelektualnqw stopniu lekkim;
tzyletnia szkola specjalna ptzysposabiajqca do pracy dla ucmi6w z niepelnosprawnoSci4
inGlektualnq w slopniu umiarkowanym lub macznym oraz dla uczni6w z niepelnosprawnosciami

c)

I

d)
2)

spzg2onymi, kt6rej uko czenie umo2liwia uzyskanie Swladectwa

potwierdzajqcego

-

przysposobienie do pracy
Szkola Pr4sposabiajqca do Pracy Zawodowej w Grajewie,
tunkcjonuj4ca w ramach Zespolu Szk6l Specialnych im. Jana Pawla ll w Grajewie, ul. Elcka 11, 1$

3)

200 Grajewo;
klasy drugie i trzecie dotychczasowych szk6l:

a)

Zasaonicza Szkola zawodowa w Wojewodzinie, funkcjonujEca w ramach zespofu Szk6l
im. ks. Jana Krzysaola Kluka w Woiewodzinie, Woiewodzin 52, 1$200 Grajewo,

b)

Zasadnicza Szkola Zavirodowa Sp€cjalna w Grajewie, funkcjonuj{a w ramach Zespofu Szk6l
Specjalnych im. Jana Pav*la ll w Grajewie, ul. Elcka 11, 192m Graiewo, dla uczniow

z uposledzeniem w stopniu lekkim;
bQd4 funkcjonowac a2 do czasu ich likwidacji najNhiei z koficem oku s*oln€{,o N21lmA.,
,,, ramach odpowiednio szk6l, o ktorych mowa w pkt 1lil, c i d, na dotychczasowych zasadach.

Ustala siQ

siedzik

s3.
poekt planu sieci publicznych szk6l ponadpodstamwych oraz szk6l specjalnych, maj@ych

na obszaze povriatu grajewskiego, umozliwiajqgy dzieciom i mlodzjezy realizacje odpowiednio

obovriqzku szkolnego lub obowiq.zku nauki,

od dnia

l

wrzesnia 2019 r., zgodnie

z

poni2szym

rvyszczeg6lnieniem:

1) osmiolehia szkola podshwowa specjalna, w h6rej w ostafrim roku nauki pzeprowadza si€
egzamin - Szkola Podstavirowa Nr 3 Specjalna w Grajewie, funkcjonujqca w ramach Zespolu Szk6l
Specjalnych im. Jana Pan4a ll w Grajewie, ul. Elcka 1'1, 19200 Grqe,,ro, wraz z Oddzialem
Pzedszkolnym Specjalnym, Wojewodzin 52, 1$200 Grajewo

intelektualnq

w

stopniu lekkim, umia*otvanym

lub

-

dla dzieci z niepelnospraf,mosci4
znacznym,
autyznem oraz

z

niepelnospra$rnosciami spzezonymi;

2)

trzyletnia szkola specjalna przysposabiajqca do praq dla uczni6w z niepelnoErawno$ci4
intelekfualnq v, stopniu umiarkowanym lub zlacznym oraz dla uczniow z niepelnosprawnosciami
spze2onymi, kt6rej ukodczenie umoAiwia uzyskanie Sviiadectwa potwierdzaj@go
przysposobienie do pracy
Szkola Pr4sposabiajqca do Pracy Za,rcdolvej w Grajewie,
funkcjonujqca w ramach Zespolu Szk6l Specjalnych im. Jana Pawla llw Grajewie, ul. Elcka 11, 19

-

3)

200 Grajewo:
trzylehie bran2o,r/e szloly I stopnia

-

tv tym specjalna

-

kt6rych ukoriczenie urnoiliwia uzyskanie

dyplomu potwierdzajAcego kwalifik4e zavi,odowe po zdaniu egzamin6w potwierdzajqcych
kwalifkacje w danym zawodzie, a tak2e dalsze ksztalcenie w bran2owej szkole ll stopnia
ksztalc4cej v, zawodzie, w kt6rym wyodrebniono kwalifk*jQ tvEdln4 dla zdtrdu nauczanego
w bran2owej szkole li ll sbpnia, lub w liceum ogolnoksaabqcego dla doroslyd, poczq,,rszy od
klasy drugiej:
a) Bran2owa Szkola I stopnia w Niedkowie, funkcjonujqca w ramach Zespolu Szk6l im. Boleslawa
Poded!rcmego w Nieckowie, Niedkowo 63, 19230 Szczuczyn,

b)

c)

4)

Bran2owa Szkola

I

stopnia

w

Szczuczynie, funkqonujqpa

w

ramach Zespolu Szk6l im.

Marszalka J6zefa Pilsudskiello w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 1$.230 Szczuczyn,

I

Bran2owa Szkola stopnia w Woiewodzinie, tunkcjonujqca w ramach Zespofu Szk6l
im. ks. Jana Krzysaofa Kluka w Wojewodzinie, Wojetrodnn 52, 19200 Graje$,o,
d) Bran2owa Szkola I stopnia Spec,ialna w Grajewie, funkcjonuj4ca w ramach Zespolu Szk6l
Specjalnych im. Jana Pavda ll w Gra,ewie, ul. Elcka '11, 19-200 Grajetro, dla uczni6w
z niepelnosprawnosciq intehktualnq w stopniu lekkim;
cAerolehie licea og6lnokMalcqge, ktorych ukoticzenie umo2liwia uzyskanie Swiadectwa
dojzaloici p zdaniu egzaminu maturalnego:
a) Liceum ogohoksAabqce im. Mikolaia Kopemika w Grajewie, funkcjonujqce tv ramach Zespotu
Szk6l Nr 1 w Grajewie, ul. Mickiewi:za 3, 1S200 Glajewo,
b) ll Liceum Og6lnoksAabqce w Grajeviie, tunkcjonujp'r, ramach Zespotu Szk6l Nr 2 im. 9.
Pulku Strzelcow Konnych w Grajewie, ul, Wojska Polskiego 84, 19200 Graierc,
c) Liceum ogdlnoksAahqge w Szcarczynie, tunkcionuj{e w ramach Zespolu Szk6l im.
Marszalka J6zefa Pilsudskiego w Szczuczynh, ul. Szczuki 1, 19230 Szcarzyn,
d) Liceum Og6lnoksnab4ce w Niedkowie, tunkcjonujqce 'x rameh Zespotu Szk6l im. Boteslawa
Podedwomego w Niedkou/ie, Niedkowo 63, 1 $230 Szczuczyn,
e) Liceum Og6lnoksaah+e dla Doroslych Zaoczne w Graiewie, funkcionujqce w ramach Zespolu
Szk6l Nr 1 w Graiewie, ul. Mickiewicza 3, 1$200 crajewo,
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a lak2e uzyskanb ttiadecma dlr2ab∝ ipo zda雨 u egzaminu malurahego
a)TeChnkum w Graltte,釉 nkclonttatce W ramach Zespolu S2k61 Nr 2 im 9 Pulku Shelc6w
Konnych w Grale哺 e,d Wolska Poに 輛ego 84,19m3Gralewo,
bl TeCh市 kum w NI∝ kow e,仙 nkclonlatCe w ramach Zespon S2k61im BobJawa Poded"me9o

w Ni…

,Ni● kowo 63,19230S2C2uCZyn,
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・
Boleslawa PodedvЮ mego w Nわ Okow e,Nlakow0 63,19230S2CZuttn,
b)ZaSadntt S211"ZaWOdOWel w Szczuttnわ ,釉 nkqonulaFel w ramach apohl s2kllim
MarS2alka」 6zefa Pお udsklego w Szczuα ynt,uL S2CZuki l,19230Sフ 71:α口
劇 」ne,funkc10nulaFel w ramtt ZespohI S21t61
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mowa w pk13:
f・

,

§4

1.

2.

organem prowadzqcym dla szk6l o kt6rych mowa w S'l pkt 1, 2, 3 tit, a€, pkt4, S, S 2, S 3 pkt 1-3,
4lit. a-e, pkt 5,6, jest powiat grajewski.
Organem prowadzqcym dla szk6l, o kt6rych mowawg pkt3 tit.f ig3pkt4 tit. t jestAxon
Centrum EdukacyjnGl\4edyczne Leszek Twarowski w Bialymstoku, ul. Antoniukowska .11 lok, 2,1,

l

1

5470 Bialystok.
$5.

Zobowiqzuie siq ZazEd Powiatu Grajewskiego do wystqpienia z wnioskiem o zaopinio,xanie niniejszei
uchwaly pzez:

1)
2)

Podlaskiego Kuratora oswiaty,
zwiqzki za',vodowe.

$6.
NiniejszE uchwale podaje sie do publicznej wjadomo$i popzez umieszczenie na stronie Biuletynu
lnformacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz na tablicy ogbszeri Starosiwa
Powiatowego w Grajewie.

$7.
Wykonanie uchvJaly powieza sie

Zazdotvi powiafu.

$8.
Uchwala wchodzi w rycie z dniem podjgcia, z mocqobowiq.zujEcqod dnia 1 wrzesnia 2Oi7
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