
 

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

 
Na podstawie art. 213 ust.1, art. 213 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. r. poz. 60) oraz art. 4 ust 

1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się:  

§ 1. 

 

Określa  się  plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

 

Określa się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych 

przez Powiat Nowodworski na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,                 

z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, zgodnie                       

z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

§ 3. 
 

Określa  się projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz  szkół specjalnych, 

prowadzonych przez Powiat Nowodworski  od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas 

dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich 

liceów ogólnokształcących, oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                           Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 



Uzasadnienie 

 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, szkoły działające na podstawie ustawy                          

o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy                           

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 1 września 2017 roku przekształceniu z mocy 

ustawy podlegają: 

1) 6-letnia szkoła podstawowa na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117); 

2) zasadnicza szkoła zawodowa na branżową szkołę I stopnia (art.162); 

3) szkoła przyspasabiająca do pracy (art.172); 

4) szkoły policealne (art.176). 

Licea ogólnokształcące i Technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie 

reformy ustroju szkolnego tj. 1 września 2019 r. Wyjątek stanowią gimnazja, które z mocy 

ustawy ulegają likwidacji (art. 127) poprzez wygaszanie. Z dniem 1 września 2017 roku 

wygasza się I klasy, a w latach następnych kolejne klasy gimnazjum specjalnego                              

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim i gimnazjum sportowego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze 

Gdańskim. W terminie do 30 listopada 2019 roku w drodze uchwały stwierdza  

się zakończenie ich działalności. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzące  zadania powiatowe do podjęcia uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych                

i specjalnych. Zakres przedmiotowy tej uchwały opisany jest w art. 213 ustawy. Ustawa ma 

charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora 

Oświaty (art. 215)  oraz związków zawodowych ( art. 216). Opinia Kuratora Oświaty jest 

wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej 

uchwale  oraz oceny zapewnienia dzieciom i młodzieży  możliwości realizacji obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki.  

Przedstawione do projektu uchwały załączniki określają:  

Załącznik nr 1 – szkoły ponadgimnazjalne działające na podstawie ustawy o systemie oświaty 

3 – letnie LO, 4 – letnie Technika, Szkoły dla dorosłych oraz Specjalne Szkoły Podstawowe i 

Specjalne Gimnazja.  

Załącznik nr 2 – szkoły specjalne nowego typu działające na podstawie Prawa oświatowego – 

Szkoły Branżowe I stopnia, Szkoły policealne oraz Szkoły Specjalne Przysposabiające do 

Pracy. 



Załącznik nr 3 – szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły specjalne działające na podstawie 

Prawa oświatowego.  

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.1 Rozwinięty                   

i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.6 Podniesienie poziomu                        

i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 



             Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 lutego 2017 r.. 

Plan sieci 

 publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat nowodworski na okres od dnia                             

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

L.p. Typ szkoły Nazwa szkoły Siedziba szkoły Uwagi o organizacji szkół: 

Uwagi o organizacji szkół: 

a. strukturze organizacyjnej szkół 

podstawowych; 

b. szkołach filialnych podporządkowanych 

szkole podstawowej; 

c. adresach innych lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych; 

d. klasach dotychczasowych gimnazjów 

specjalnych; 

 

 1. 2. 3. 4. 

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego 

Publiczne 3-letnie Licea ogólnokształcące 

1. ponadgimnazjalna Liceum Ogólnokształcące im Ziemi 

Żuławskiej  

w Zespole Szkół nr 1  

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. 3 Maja 3 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  

Publiczne 4-letnie Technika 

2. ponadgimnazjalna Technikum  

w Zespole Szkół nr 2  

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Warszawska 54 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół 

Publiczne szkoły policealne  

3 Policealna  Szkoła Policealna  

w Zespole Szkół nr 2 

w Nowym Dworze Gdańskim  

 

ul. Warszawska 54 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  

 

Publiczne szkoły dla dorosłych 

4 ponadgimnazjalna Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół nr 1  

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. 3 Maja 3 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  



 Sieć publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego 

Publiczne szkoły podstawowe specjalne  

5. podstawowa Szkoła podstawowa specjalna 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Warszawska 52 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

Publiczne gimnazja specjalne 

6. gimnazjum Gimnazjum specjalne  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Warszawska 52 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

W gimnazjum funkcjonować będą: 

- w roku szkolnym 2017/2018 – klasa II i klasa III 

gimnazjum, 

- w roku szkolnym 2018/2019 – klasa III gimnazjum. 



     Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady  

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 lutego2017 r. 

Plan sieci  

publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat nowodworski  

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,  

z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. 

L.p. Typ szkoły Nazwa szkoły Siedziba szkoły Uwagi o organizacji szkół: 

a. adresach innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

b. klasach dotychczasowych zasadniczych szkół 

zawodowych 

 

 1. 2. 3. 4. 

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego 

Publiczne branżowe szkoły I stopnia 

1. ponadpodstawowa Branżowa szkoła I stopnia 

w Zespole Szkół nr 2                 

w Nowym Dworze 

Gdańskim 

ul. Warszawska 54 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  

W szkole będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej 

szkoły zawodowej, tj: 

- w roku szkolnym 2017/2018 – klasa II i klasa III zasadniczej 

szkoły zawodowej, 

- w roku szkolnym 2018/2019 – klasa III zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

 

Publiczne szkoły policealne  

2. Policealna  Szkoła Policealna  

w Zespole Szkół nr 2                 

w Nowym Dworze 

Gdańskim  

 

ul. Warszawska 54 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  

 

Sieć publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego 

Publiczne branżowe szkoły I stopnia specjalne 

3. ponadpodstawowa Branżowa szkoła I stopnia 

specjalna  

w Specjalnym Ośrodku 

ul. Warszawska 52 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Specjalnego Ośrodka 

Szkolno– Wychowawczego 

W szkole będą prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szkolno – Wychowawczym 

im Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze 

Gdańskim 

szkoły zawodowej, tj: 

- w roku szkolnym 2017/2018 – klasa II i klasa III zasadniczej 

szkoły zawodowej, 

- w roku szkolnym 2018/2019 – klasa III zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

 

Publiczne szkoły specjalne przyspasabiające do pracy 

4. ponadpodstawowa Szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy 

w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym 

im Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze 

Gdańskim 

ul. Warszawska 52 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Specjalnego Ośrodka 

Szkolno– Wychowawczego 

 



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/188/2017 Rady  

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 lutego 2017 r.. 

Projekt planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat nowodworski 

od dnia 1 września 2019 r. z uwzględnieniem klas dotychczasowychpublicznych zasadniczych szkół zawodowych,  trzyletnich liceów 

ogólnokształcących, oraz czteroletnich techników. 

L.p. Typ szkoły Nazwa szkoły Siedziba szkoły Uwagi o organizacji szkół: 

a. strukturze organizacyjnej szkół podstawowych; 

b. szkołach filialnych podporządkowanych szkole 

podstawowej; 

c. adresach innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

d. klasach dotychczasowych publicznych zasadniczych 

szkół zawodowych; 

e. klasach dotychczasowych publicznych 3-letnich 

liceach ogólnokształcących; 

f. klasach dotychczasowych publicznych 4-letnich  

techników. 

 1. 2. 3. 4. 

Sieć publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego 

Publiczne 4- letnie licea ogólnokształcące 

1. ponadpodstawowa Liceum Ogólnokształcące im Ziemi 

Żuławskiej  

w Zespole Szkół nr 1  

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. 3 Maja 3 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół                                   

z dotychczasowymi klasami 3 – letniego liceum 

ogólnokształcącego do roku szkolnego 2018/2019 

Publiczne 5-letnie technika  

2. ponadpodstawowa Technikum  

w Zespole Szkół nr 2  

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Warszawska 54 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół                                   

z dotychczasowymi klasami 4 – letnich techników do roku 

szkolnego 2019/2020 

 

Publiczne branżowe szkoły I stopnia 

3. ponadpodstawowa Branżowa szkoła I stopnia 

w Zespole Szkół nr 2                 w 

Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Warszawska 54 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  

z dotychczasowymi klasami zasadnych szkół zawodowych do 



 

 

roku szkolnego 2018/2019 

Publiczne szkoły policealne  

4. Policealna  Szkoła Policealna  

w Zespole Szkół nr 2                  

w Nowym Dworze Gdańskim  

 

ul. Warszawska 54 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  

 

Publiczne szkoły dla dorosłych 

5 ponadpodstawowa Liceum Ogólnokształcące  

w Zespole Szkół nr 1  

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. 3 Maja 3 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół  

Sieć publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego  

Publiczne szkoły podstawowe specjalne 

6 podstawowa Szkoła podstawowa specjalna 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im Ireny 

Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim  

ul. Warszawska 52 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno 

- Wychowawczego 

Publiczne branżowe szkoły I stopnia specjalne 

7 ponadpodstawowa Branżowa szkoła I stopnia 

specjalna  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im Ireny 

Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Warszawska 52 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego  z dotychczasowymi klasami 

zasadnych szkół zawodowych  

do roku szkolnego 2018/2019 

 

Publiczne szkoły specjalne przyspasabiające do pracy 

8 ponadpodstawowa Szkoła specjalna przysposabiająca 

do pracy 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im Ireny 

Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. Warszawska 52 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Szkoła funkcjonująca w ramach Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego 

 


