
UCHWAŁA N r/l09 . &0 .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego
od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 64 ust. 1 pkt 2
1 § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu 
Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 
poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego
od dnia 1 września 2019 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek



PROJEKT
UCHWAŁA Nr . 2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 
1 września 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. -  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 217 
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się od dnia 1 września 2019 roku plan sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających 
siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego prowadzonych przez inne organy 
prowadzące, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się od dnia 1 września 2019 roku plan sieci publicznych szkół 
specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze 
Powiatu Sierpeckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
tablicach informacyjnych publicznych szkół, o których mowa w § 1 oraz na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu (ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY Nr . .2019

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 
1 września 2019 roku

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) 
samorządy dokonując przekształceń szkół oraz likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć 
szkół na czas określony tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Powiatu w Sierpcu podjęła Uchwałę 
Nr 206.XXXIV.2017 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 Sierpeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. obejmującą:
1) plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych
prowadzonych przez powiat sierpecki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne 
organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze 
powiatu, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem 
klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych,
prowadzonych przez powiat sierpecki, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne 
organy, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze 
powiatu, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na 
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas 
dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała podjęta przez Radę Powiatu w 2017 roku traci moc 31 sierpnia 
2019 r. W konsekwencji przepisów ustawy -  Prawo oświatowe Rada Powiatu 
zobowiązana jest do ustalenia planu sieci publicznych szkół, które będą 
funkcjonowały od 1 września 2019 r.

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 umożliwić dzieciom 
i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach 
i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki".

Odpowiednie organy tj. Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura 
w Płocku oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego



w Sierpcu i Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ "Solidarność” w Sierpcu pozytywnie zaopiniowały plan sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 
Powiatu Sierpeckiego.



Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Sierpeckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

I. Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Sierpecki________________________________________________________________
czteroletnie licea ogólnokształcące

1. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, przy ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc

pięcioletnie technika

Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc

branżowe szkoły I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc

szkoły policealne

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc



II. Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Sierpecki, w których funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum 1_____________________________________________________

czteroletnie licea ogólnokształcące2

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, przy ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc

pięcioletnie technika 3

Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 7, 09-200 Sierpc

III. Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego prowadzone przez inne organy prowadzące
czteroletnie licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, przy ul. Braci Tułodzieckich 2, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, przy ul. Mazowieckiej 47B, 09-226 Zawidz Kościelny

pięcioletnie technika

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, przy ul. Mazowieckiej 47B, 09-226 Zawidz Kościelny

Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

branżowe szkoły I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

1 Zgodnie z 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.), w planie sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych uwzględnia się klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących 
oraz dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, prowadzonych przez powiat.
2 Zgodnie z art. 148 ust. la ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), w latach szkolnych 
2019/2020-2021/2022 w nowo tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz czteroletnich liceach ogólnokształcących utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 5 i 7 tej 
ustawy, można prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie 
z art. 147 tejże ustawy.
3 Zgodnie z art. 154 ust. la ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), w latach szkolnych 
2019/2020-2022/2023 w nowo tworzonych pięcioletnich technikach oraz pięcioletnich technikach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 6 i 8 tej ustawy, można prowadzić klasy 
dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153 tejże ustawy.



Szkoła Policealna im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

szkoły policealne

IV. Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego prowadzone przez inne organy prowadzące, w których 
funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum 
oraz dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej4_____________________________________________________________________ _____________

czteroletnie licea ogólnokształcące5

Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, przy ul. Braci Tułodzieckich 2, 09-200 Sierpc

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, przy ul. Mazowieckiej 47B, 09-226 Zawidz Kościelny

pięcioletnie technika6

Technikum w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, przy ul. Mazowieckiej 47B, 09-226 Zawidz Kościelny

Technikum im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

branżowe szkoły I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Wincentego Witosa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc

4 Zgodnie z 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.), w planie sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych uwzględnia sie klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących 
oraz dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, prowadzonych przez inne organy niż powiat.
5 Zgodnie z art. 148 ust. la ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), w latach szkolnych 
2019/2020-2021/2022 w nowo tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz czteroletnich liceach ogólnokształcących utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 5 i 7 tej 
ustawy, można prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie 
z art. 147 tejże ustawy.
6 Zgodnie z art. 154 ust. 1 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), w latach szkolnych 
2019/2020-2022/2023 w nowo tworzonych pięcioletnich technikach oraz pięcioletnich technikach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 3 pkt 6 i 8 tej ustawy, można prowadzić klasy 
dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153 tejże ustawy.



Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego 
prowadzonych przez inne organy prowadzące

I. Publiczne szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Sierpecki
przedszkola

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 1,09-200 Sierpc

szkoły podstawowe specjalne

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu, przy ul. Armii 
Krajowej 1,09-200 Sierpc

branżowe szkoły I stopnia specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 1, 
09-200 Sierpc

szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu, przy ul. Armii Krajowej 1, 
09-200 Sierpc


