
UCHWAŁA NR II/16/2019 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2019 r. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 213-217 w związku z 

art. 219 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

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

które będą prowadzone przez powiat nowodworski od 1 września 2019 r., zgodnie z 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. 

Władysława Sikorskiego 23 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                                       Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr II/16/2019 

Rady Powiatu w Nowym dworze Gdańskim 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, 

prowadzonych przez powiat nowodworski od dnia 1września 2019 r. z uwzględnieniem 

funkcjonujących klas dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów 

ogólnokształcących i klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników  

 

 

 

 

l.p. 

 

 

 

Nazwa szkoły 

 

Adres siedziby 

szkoły oraz adresy 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Uwagi o organizacji 

klas 

dotychczasowych: 

3-letnich liceów 

ogólnokształcących, 

4-letnich techników  

 

Publiczne 4-letnie licea ogólnokształcące 

1. Liceum Ogólnokształcące im. 

Ziemi Żuławskiej w Nowym 

Dworze Gdańskim 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański,  

ul. 3 Maja 3 

Klasy 3-letniego LO 

im. Ziemi Żuławskiej 

w Nowym Dworze 

Gdańskim w roku 

szkolnym: 

2019/2020 - kl. I-III 

2020/2021 - kl. II i III 

2021/2022 - kl. III 

Publiczne 5-letnie technika 

2. Technikum w Zespole Szkół w 

Nowym Dworze Gdańskim 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański,  

ul. Warszawska 54 

Klasy 4-letniego 

Technikum w 

Nowym Dworze 

Gdańskim w roku 

szkolnym: 

2019/2020 - kl. I-IV 

2020/2021 - kl. II-IV 

2021/2022 - kl. III-IV 

2022/2023 - kl. IV 

Publiczne branżowe szkoły 

3. Branżowa Szkoła I stopnia w 

Zespole Szkół w Nowym Dworze 

Gdańskim 

 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański,  

ul. Warszawska 54 

 

 

Szkoły specjalne 

4. Szkoła Podstawowa Specjalna w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym im. Ireny 

Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim 

 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański,  

ul. Warszawska 52 

 



5. Branżowa Szkoła I stopnia 

specjalna w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym im 

Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim 

 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański,  

ul. Warszawska 52 

 

6. Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym im 

Ireny Sendlerowej w Nowym 

Dworze Gdańskim 

 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański,  

ul. Warszawska 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Uchwała jest wypełnieniem ustawowej delegacji, zawartej w art. 213-217 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60). Określa ona projekt sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych od 1 września 

2019 r., które będą prowadzone przez powiat nowodworski. 

W projekcie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, 

określonych w załączniku do uchwały, prowadzonych przez Powiat Nowodworski w Nowym 

Dworze Gdańskim, od września 2019 r. wprowadzono następujące zmiany: 

1) usunięto, w związku z likwidacją, szkoły dla dorosłych; 

2) usunięto, w związku z wygaszaniem, gimnazja;  

3) zrezygnowano, w związku z wygaszaniem Gimnazjum Sportowego, z nazwy „Zespół 

Szkół nr 1” i utrzymano nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej; 

4) zastąpiono, w związku z rezygnacją z nazwy „Zespół Szkół nr 1”, nazwę „Zespół 

Szkół nr 2” nazwą „Zespół Szkół”; 

5) wpisano 4-letnie liceum ogólnokształcące; 

6) wpisano 5-letnie technikum; 

Zgodnie z art. 215 ust. 1 i art. 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 60 z późn. zm.), uchwała 

zostanie przekazana do zaopiniowania przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. W 

myśl obowiązujących przepisów prawa opinia Kuratora w w/w sprawie będzie wiążąca dla 

JST. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała zostanie przedstawiona do 

zaopiniowania związkom zawodowym. Zarówno Kuratorium jak i związki zawodowe 

opiniują uchwałę w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwieństwie jednak do opinii 

Kuratora, opinia organizacji związkowych nie ma charakteru wiążącego. 

Uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego. Uchwałę podaje się do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego 

organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Po uzyskaniu opinii Kuratora i organizacji związkowych, Rada Powiatu Nowym 

Dworze Gdańskim podejmie właściwą uchwałę o sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych, które będą funkcjonowały w powiecie nowodworskim od 1 września 2019 r. 

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. Uchwała nie 

powoduje skutków finansowych i ma charakter porządkujący. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                                       Robert Ciżmowski 

 

 


