
 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 472 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 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 okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60), z dniem 1 września 2017 roku przekształceniu z mocy 

ustawy podlegają: 

1) 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową, 

2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia, 

3) szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

4) szkoły policealne. 

W przypadku gimnazjów ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa 

instrumenty prawne, na mocy których mogą zostać przekształcone w nowy typ szkoły lub 

włączone w strukturę innej szkoły. Przekształcenie lub włączenie gimnazjum powoduje, że cały 

zasób kadrowy i materialny likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań 

oświatowych szkoły powstałej w wyniku przekształcenia lub włączenia.  

Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego prowadzące zadania 

powiatowe do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r.  

do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

Samorząd Miasta Konina otrzymał opinię wydaną przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 9 marca 2017 r. dotyczącą Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 

16 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. Uchwała ta została również 

zaopiniowana przez wskazane w ww. ustawie związki zawodowe.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne 

 

         

                  Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 

 
 


