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Obwody szkół
W pierwszym kartale 2017 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwały dostosowujące sieć
toruńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
Dwa dokumenty: uchwała nr 549/17 [1] Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. oraz uchwała
nr 550/17 [2] Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. określają plany sieci szkół publicznych
prowadzonych przez miasto (Gmię Miasta Toruń). Pierwsza z nich dotyczy szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych, druga podstawówek i gimnazjów.
Do pobrania:

Plan, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., sieci publicznych
szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z
uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
powiatu prowadzonych przez inne organy oraz klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych
prowadzonych w szkołach innego typu (załacznik nr 1 do uchwały nr 549/17) [3]
Plan, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez powiat, z
uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze
powiatu prowadzonych przez inne organy oraz klas dotychczasowych zasadniczych szkół
zawodowych, o których mowa w art. 164 ustawy (załącznik nr 2 do uchwały nr 549/17) [4]

Plan, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., sieci publicznych szkół
podstawowych, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z
wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, prowadzonych przez gminę
(załącznik nr 1 do uchwały nr 550/17) [5]
Plan, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., sieci klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach
ogólnokształcących oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów, z
wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, prowadzonych przez gminę
(załacznik nr 2 do uchwały nr 550/17) [6]

Odnośniki:
[1] http://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1248167
[2] http://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1248173
[3] http://bip.torun.pl/pobierz.php?FileDir=doc&amp;File=549_17_zal1_01.pdf
[4] http://bip.torun.pl/pobierz.php?FileDir=doc&amp;File=549_17_zal2_01.pdf
[5] http://bip.torun.pl/pobierz.php?FileDir=doc&amp;File=550_17_zal1_01.pdf
[6] http://bip.torun.pl/pobierz.php?FileDir=doc&amp;File=550_17_zal2_01.pdf
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