
UCHWAŁA NR VII/69/2019 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 
z dnia 06 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r. 
 

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 z późn. zm.) oraz art. 217 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) uchwala się,  
co następuje: 

 
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych  

na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r.: 
1) w ramach Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Księdza Duszy 7: 

a) Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach, ul. Księdza Duszy 7, w którym będą prowadzone 
klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach, 
ul. Księdza Duszy 7, 

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krapkowicach, ul. Księdza Duszy 7, w którym 
będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Krapkowicach, ul. Księdza Duszy 7, 

2) w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5: 
a) Technikum w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, w którym będą prowadzone klasy 

dotychczasowego czteroletniego Technikum w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 
b) Branżowa Szkoła I Stopnia w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 
c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, w którym będą 

prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 

d) Szkoła Policealna w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 
3) w ramach Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A: 

a) Technikum w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, w którym będą prowadzone klasy 
dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 
c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 

w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 

d) Szkoła Policealna w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A, 
4) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Gogolinie, ul. Szkolna 27, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 

5) w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, ul. Kościelna 10: 
a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 
b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Krapkowicach, ul. Kościelna 10. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/177/2017 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 marca 2017 

r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 
specjalnych na terenie Powiatu Krapkowickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.                                                                              

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

Józef Bukowiński 



 
UZASADNIENIE DO  UCHWAŁY NR VII/69/2019 

RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  
na terenie Powiatu Krapkowickiego, od dnia 1 września 2019 r. 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 
wprowadza nowy ustrój szkolny. Zgodnie z zapisami tejże ustawy docelowo będą funkcjonowały 
następujące typy szkół publicznych: 
1) ośmioletnia szkoła podstawowa, 
2) szkoły ponadpodstawowe: 

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, 
b) pięcioletnie technikum, 
c) trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, 
d) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 
e) dwuletnia branżowa szkoła II stopnia, 
f) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie    

branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 
Proces stopniowej zmiany ustroju szkolnego rozpoczął się z dniem 1 września 2017 r. 
Z dniem 1 września 2019 r. w sieci szkół na terenie Powiatu Krapkowickiego dokonają się kolejne 

zmiany, a mianowicie: 
1) przekształcenie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach,  

ul. Księdza Duszy 7 w szkołę ponadpodstawową o tej samej nazwie i siedzibie, 
2) przekształcenie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Krapkowicach, ul. Księdza Duszy 7 w szkołę ponadpodstawową o tej samej nazwie i siedzibie, 
3) przekształcenie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. Technikum w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5  

w szkołę ponadpodstawową o tej samej nazwie i siedzibie, 
4) przekształcenie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5 w szkołę ponadpodstawową o tej samej nazwie i siedzibie, 
5) przekształcenie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. Technikum w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A 

w szkołę ponadpodstawową o tej samej nazwie i siedzibie, 
6) przekształcenie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21A w szkołę ponadpodstawową o tej samej nazwie 
i siedzibie, 

7) przekształcenie szkoły ponadgimnazjalnej, tj. Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie, ul. Szkolna 27 w szkołę 
ponadpodstawową o tej samej nazwie (szkoła prowadzona przez Gminę Gogolin), 

8) zakończy funkcjonowanie Gimnazjum Specjalne w Krapkowicach, ul. Kościelna 10. 
W przedmiotowej sieci umieszczone są również dotychczasowe szkoły policealne dla dorosłych 

funkcjonujące w Krapkowicach oraz Zdzieszowicach, których nazwy zostały dostosowane  
do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  
z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 996 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 
szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwi ć dzieciom 
i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki. Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Ustalenie planu sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty. 
Zaproponowane w uchwale rozwiązania gwarantują uczniom właściwe warunki realizacji 

obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, a szkołom zapewniają właściwe warunki do realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
 
 
  


