UCHWAŁA Nr 521/2013
ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych
do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat żuromiński, w tym szkół
specjalnych w roku szkolnym 2013/2014.

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i §24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232) Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów
przyjmowanych do tych klas w roku szkolnym 2013/2014, w brzmieniu Załącznika Nr 1 i Nr 2 do
uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu Powiatu, liczba uczniów w oddziale może być
inna niż określona w Załączniku Nr 1 do uchwały.
3. Uchwała podlega upowszechnieniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej powiatu pod adresem www.zuromin-powiat.pl - zakładka oświata,
w kwartalniku powiatowym Nasze Sprawy oraz za pośrednictwem dyrektorów szkół prowadzonych
przez powiat – informacje dotyczące konkretnej szkoły.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 521/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku
l.p.

Powiatowa samorządowa
jednostka organizacyjna

Rodzaj szkoły

Ilość
oddziałów

Minimalna
liczba uczniów
w oddziałach

Szkoły dla młodzieży
1.

2.

Liceum Ogólnokształcące
w Żurominie

Liceum Ogólnokształcące
w Bieżuniu

Liceum Ogólnokształcące
 klasa matematyczno - informatyczna
rozszerzone: matematyka,
informatyka, fizyka
 klasa medyczna
rozszerzone: biologia, chemia, fizyka
 klasa turystyczna
rozszerzone: język angielski, geografia
język niemiecki
 klasa humanistyczno - prawnicza
rozszerzone: język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
 klasa ekonomiczna
rozszerzone: matematyka, geografia,
język angielski
Suma
Liceum Ogólnokształcące

5
30
30
30
30

30
5
2

 klasa ogólnokształcąca
rozszerzenia do wyboru: język obcy,
język polski, WOS, historia, geografia,
biologia, chemia i matematyka
 klasa
ogólnokształcąca
(wojskowa
i straży granicznej)
rozszerzenia do wyboru: język obcy,
język polski, WOS, historia, geografia,
biologia, chemia i matematyka

3.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Zielonej

4.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Żurominie

30

30

Suma

2

Technikum

4






technik rolnik
technik informatyk
technik ekonomista
technik architektury krajobrazu/technik
agrobiznesu

Suma
Technikum





technik
technik
technik
technik

60

28
28
28
28

4
4
mechanik
mechatronik
informatyk
handlowiec

150

112
28
28
28
28

Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami
Integracyjnymi

3

 mechanik pojazdów samochodowych
 klasa wielozawodowa
 elektryk

28
28
28

Suma

7

196

Suma ogółem we wszystkich szkołach dla młodzieży

18

518

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

1

30

Szkoła Policealna dla Dorosłych
 technik administracji
 technik pojazdów samochodowych

2

Szkoły dla osób dorosłych
1.

Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Żurominie

Razem

30
30

3
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90

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 521/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku

Liczba oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
w roku szkolnym 2012/2013
Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie:
1) Szkoła Podstawowa Specjalna – 1 oddział
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