
UCHWAŁA NR 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 
z dnia …………………… 

 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 

mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego 
 

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych  
mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego: 
1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej                  
w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 
2) Liceum Ogólnokształcące w Krapkowicach, ul. Ks. F. Duszy 7, 
3) Technikum w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 
4) Technikum w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21 A, 
5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krapkowicach, ul. Zamkowa 5, 
6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21 A, 
7) Szkoła Podstawowa Specjalna w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 
8) Gimnazjum Specjalne w Krapkowicach, ul. Kościelna 10, 
9) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Krapkowicach, ul. Kościelna 10. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/161/2012 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 24 września 2012 r.  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających 
siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krapkowice, dnia 1 grudnia 2014 r. 
 
 
 

Uzasadnienie 
 do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego                                                                                           

 
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych  

mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego 
 
 
 Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,        

Nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.) rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwi ć dzieciom i młodzieży 

zamieszkującym na obszarze powiatu, realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

 Od dnia podjęcia poprzedniej uchwały ustalającej plan sieci szkół, Rada Powiatu 

Krapkowickiego dokonała likwidacji jednej ze szkół, a mianowicie Liceum Ogólnokształcącego                        

w Zdzieszowicach. 

Ponadto dokonano zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym 

jest Gmina Gogolin.  

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały aktualizującej plan sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Krapkowickiego. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument sporządził: Henryk Miszke 
Zatwierdziła: Sabina Gorzkulla - Kotzot 
Na Radzie Powiatu referuje: Koryna Bernardt  

 


