
  

UCHWAŁA NR XIV/65/19 

RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających 

siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego, od dnia 1 września 2019 r. 

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 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148) oraz art. 217 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm. z 2017 r. poz. 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty (pismo o znaku DKS.540.39.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.) 

oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających 

siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego, umożliwiający dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z poniższym 

wyszczególnieniem: 

1) ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin  

– Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Grajewie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo, wraz z Oddziałami Przedszkolnymi 

Specjalnymi, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo – dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

2) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy – Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Grajewie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo; 

3) trzyletnie branżowe szkoły I stopnia – w tym specjalna – których ukończenie umożliwia uzyskanie 

dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie 

w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla 

zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 

począwszy od klasy drugiej: 

a) Branżowa Szkoła I stopnia w Niećkowie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława 

Podedwornego w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn, 

b) Branżowa Szkoła I stopnia w Szczuczynie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, 

c) Branżowa Szkoła I stopnia w Wojewodzinie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół im. Księdza Jana 

Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo, 
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d) Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Grajewie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Jana Pawła II w Grajewie, ul. Ełcka 11, 19-200 Grajewo, dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim; 

4) czteroletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu 

Szkół Nr 1 w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, 

b) II Liceum Ogólnokształcące w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku 

Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo, 

c) Liceum Ogólnokształcące w Szczuczynie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, 

d) Liceum Ogólnokształcące w Niećkowie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława 

Podedwornego w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn, 

e) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół 

Nr 1 w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo; 

5) trzyletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum – którego ukończenie 

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego: Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie, ul. Szkolna 12, 19-200 Grajewo; 

6) pięcioletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu 

egzaminów zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 

maturalnego: 

a) Technikum w Grajewie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych 

w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo, 

b) Technikum w Niećkowie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego 

w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn, 

c) Technikum w Szczuczynie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, 

d) Technikum w Wojewodzinie, funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa 

Kluka w Wojewodzinie, Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo; 

7) szkoły policealne, dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, 

o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu 

egzaminów zawodowych w danym zawodzie: 

a) Szkoła Policealna w Grajewie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 Pułku Strzelców 

Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo, 

b) Szkoła Policealna w Niećkowie, wchodząca w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Niećkowie, 

funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie, Niećkowo 63, 

19-230 Szczuczyn, 

c) Szkoła Policealna w Szczuczynie, funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn; 

8) absolwenci gimnazjów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej dotychczasowych trzyletnich liceów 

ogólnokształcących, będą kontynuować naukę w klasie drugiej i trzeciej na dotychczasowych zasadach,  

aż do czasu likwidacji tych klas z końcem roku szkolnego 2021/2022, w ramach odpowiednio szkół, 

o których mowa w pkt 4; 

9) absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczną naukę w klasie drugiej 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będą kontynuować naukę 

w klasie trzeciej na dotychczasowych zasadach, aż do czasu likwidacji tej klasy w końcem roku szkolnego 

2020/2021, w ramach szkoły, o której mowa w pkt 4 lit. e; 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3898



10) absolwenci gimnazjów, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej dotychczasowych czteroletnich 

techników, będą kontynuować naukę w klasie drugiej, trzeciej i czwartej, na dotychczasowych zasadach,  

aż do czasu likwidacji tych klas z końcem roku szkolnego 2022/2023, w ramach odpowiednio szkół, 

o których mowa w pkt 6; 

11) absolwenci gimnazjów, którzy rozpoczęli naukę w dotychczasowych zasadniczych szkołach zawodowych, 

będą kontynuować naukę w klasie trzeciej na dotychczasowych zasadach, aż do czasu likwidacji tej klasy 

z końcem roku szkolnego 2019/2020, w ramach odpowiednio szkół, o których mowa w pkt 3. 

§ 2.1. Organem prowadzącym dla szkół, o których mowa w § 1 pkt 1-4 i 6-7, jest powiat grajewski. 

2. Organem prowadzącym dla szkoły, o której mowa w § 1 pkt 5, jest Pan Leszek Twarowski, prowadzący 

działalność gospodarczą o nazwie Axon Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Tracą moc uchwały: 

1) Nr XXXI/160/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 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., w odniesieniu do szkół mających siedzibę na obszarze powiatu 

grajewskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1398); 

2) Nr LIV/279/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXXI/160/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 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., w odniesieniu do szkół mających siedzibę na obszarze powiatu 

grajewskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3475). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego 

Grzegorz Gardocki 
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