Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/330/17
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
Projekt dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół
specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i publicznych szkół specjalnych na terenie Powiatu Zgierskiego.
Projektuje się dostosować sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych
szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalić sieć publicznych szkół
ponadpodstawowych i publicznych szkół specjalnych na terenie Powiatu Zgierskiego w
ten sposób, że:
1) w Aleksandrowie Łódzkim:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 14/16, wchodząca w
skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego, z dniem 1 września 2017 r.,
przekształcona zostanie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną pod dotychczasową nazwą
wchodzącą w skład tego zespołu;
b) Gimnazjum Specjalne Nr 3 z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 14/16, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego, zostanie zlikwidowane z dniem 31
sierpnia 2019 r.;
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 1, wchodząca w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, z dniem 1 września 2017 r.
przekształcona zostanie w Szkołę Branżową I Stopnia Nr 1 wchodzącą w skład tego zespołu,
kształcącą w zawodach: mechanik - monter maszyn i urządzeń, sprzedawca oraz operator
maszyn w przemyśle włókienniczym, a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować
będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej;
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 14/16,
wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego, z dniem 1 września
2017 r. przekształcona zostanie w Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia Nr 2 wchodzącą w
skład tego zespołu, kształcącą w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, krawiec,
rękodzielnik wyrobów włókienniczych, piekarz, fryzjer oraz kucharz, a w szkole tej w roku
szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019
oddziały klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej;
e) Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z
siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5, wchodząca w skład Zespołu Licealno Sportowego, z dniem 1 września 2019 r. przekształcona zostanie w czteroletnie liceum
ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej wchodzące w skład tego zespołu, a w
szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I, II i III, w roku
szkolnym
2020/2021
oddziały
klasy
II
i
III
i w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;

f) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 1, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, z dniem 1 września 2019 r.
przekształcone zostanie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie
szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu, a w szkole
tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym
2020/2021 oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych na podbudowie gimnazjum;
g) Technikum z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 1, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie w pięcioletnie
technikum na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład
tego zespołu, kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik
informatyk, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować
będą oddziały klasy I, II, III i IV, w roku szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II, III i IV, w
roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III i IV i w roku szkolnym 2022/2023 oddziały klasy
IV dotychczasowego czteroletniego technikum na podbudowie gimnazjum;
h) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 14/16,
wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego, z dniem 1 września
2017 r., przekształcona zostanie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową
nazwą wchodzącą w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018
funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III
dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
2) w Bratoszewicach:
a) Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy pl. Stanisława Staszica 14, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone
zostanie w czteroletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej pod
dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku szkolnym
2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I, II i III, w roku szkolnym 2020/2021 oddziały
klasy II i III i w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą przy pl. Stanisława Staszica 14, wchodząca w skład
Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich, z dniem 1 września 2017 r. przekształcona
zostanie w Szkołę Branżową I Stopnia wchodzącą w skład tego zespołu, kształcącą w zawodzie
rolnik,
a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku
szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
c) Technikum z siedzibą przy pl. Stanisława Staszica 14, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1
im. Batalionów Chłopskich, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie w pięcioletnie
technikum na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład
tego zespołu, kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik
mechatronik, technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a w szkole tej w
roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I, II, III i IV, w roku szkolnym

2020/2021 oddziały klasy II, III i IV, w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III i IV i w
roku szkolnym 2022/2023 oddziały klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum na
podbudowie gimnazjum;
3) w Głownie:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5 z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 26a, wchodząca w
skład Zespołu Szkół Specjalnych, z dniem 1 września 2017 r., przekształcona zostanie w
ośmioletnią szkołę podstawową specjalną pod dotychczasową nazwą wchodzącą w skład tego
zespołu;
b) Gimnazjum Specjalne Nr 3 z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 26a, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Specjalnych, zostanie zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019 r.;
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 24/26, wchodząca
w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza, z dniem 1 września
2017 r. przekształcona zostanie w Szkołę Branżową I Stopnia Nr 1 wchodzącą w skład tego
zespołu, kształcącą w zawodach: mechanik - monter maszyn i urządzeń oraz krawiec, a w
szkole tej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku
szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 26a,
wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych, z dniem 1 września 2017 r. przekształcona
zostanie w Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia Nr 2 wchodzącą w skład tego zespołu,
kształcącą w zawodach: piekarz, cukiernik oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, a w
szkole tej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku
szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
specjalnej;
e) I Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie
w czteroletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej pod
dotychczasową nazwą, a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały
klasy I, II i III, w roku szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2021/2022
oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie
gimnazjum;
f) II Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 24/26, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza, z dniem 1 września 2019 r.
przekształcone zostanie w czteroletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły
podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku
szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I, II i III, w roku szkolnym 2020/2021
oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;
g) Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Tadeusza
Kościuszki 11, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie w czteroletnie liceum
ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą, a w szkole
tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I, II i III, w roku szkolnym

2020/2021 oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;
h) Technikum z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 24/26, wchodzące w skład Zespołu Szkół
Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone
zostanie w pięcioletnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową
nazwą wchodzące w skład tego zespołu, kształcące w zawodach: technik informatyk, technik
logistyk, technik mechanik, technik handlowiec, technik organizacji reklamy oraz technik
obsługi turystycznej, a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały
klasy I, II, III i IV, w roku szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II, III i IV, w roku szkolnym
2021/2022 oddziały klasy III i IV i w roku szkolnym 2022/2023 oddziały klasy IV
dotychczasowego czteroletniego technikum na podbudowie gimnazjum;
i) Szkoła Policealna dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 24/26, wchodząca w
skład Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Romualda Adama Cebertowicza, z dniem 1 września 2017
r. przekształcona zostanie w szkołę policealną dla dorosłych pod dotychczasową nazwą
wchodzącą w skład tego zespołu, kształcącą w zawodach: technik administracji oraz technik
informatyk,
a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II
dotychczasowej szkoły policealnej dla dorosłych;
j) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 26a,
wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych, z dniem 1 września 2017 r., przekształcona
zostanie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową
nazwą wchodzącą w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018
funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III
dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
4) w Ozorkowie:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, wchodząca w
skład Zespołu Szkół Specjalnych, z dniem 1 września 2017 r., przekształcona zostanie w
ośmioletnią szkołę podstawową specjalną pod dotychczasową nazwą wchodzącą w skład tego
zespołu;
b) Gimnazjum Specjalne Nr 2 z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Specjalnych, zostanie zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019 r.;
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Specjalnymi z siedzibą przy ul. Juliusza
Słowackiego 2, wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych, z dniem 1 września 2017 r.
przekształcona zostanie w Szkołę Branżową I Stopnia z Oddziałami Specjalnymi wchodzącą w
skład tego zespołu, kształcącą w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik
motocyklowy, operator maszyn w przemyśle ceramicznym, sprzedawca oraz kucharz, a w
szkole tej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku
szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
d) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy ul. Romualda Traugutta
1, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, z dniem 1 września 2019 r.

przekształcone zostanie w czteroletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły
podstawowej pod dotychczasową nazwą, a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020
funkcjonować będą oddziały klasy I, II i III, w roku szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II i III
i w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;
e) II Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Zawodowych, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie w czteroletnie
liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą,
a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I, II i III, w roku
szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;
f) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Romualda Traugutta 1, wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie
w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej pod
dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku szkolnym
2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2020/2021 oddziały
klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na
podbudowie gimnazjum;
g) Technikum z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 2, wchodzące w skład Zespołu Szkół
Zawodowych, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie w pięcioletnie technikum na
podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu,
kształcące w zawodach: technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik handlowiec, technik
informatyk oraz technik przemysłu mody, a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020
funkcjonować będą oddziały klasy I, II, III i IV, w roku szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II,
III i IV, w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III i IV i w roku szkolnym 2022/2023
oddziały klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum na podbudowie gimnazjum;
h) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 27,
wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych, z dniem 1 września 2017 r., przekształcona
zostanie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową
nazwą wchodzącą w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018
funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III
dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
5) w Zgierzu:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 46, wchodząca w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, z dniem 1 września 2017 r., przekształcona
zostanie w ośmioletnią szkołę podstawową specjalną pod dotychczasową nazwą wchodzącą w
skład tego ośrodka;
b) Szkoła Podstawowa Specjalna przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym z siedzibą przy
ul. Parzęczewskiej 35 z dniem 1 września 2017 r., przekształcona zostanie w ośmioletnią szkołę
podstawową specjalną pod dotychczasową nazwą;

c) Gimnazjum Specjalne Nr 4 z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 46, wchodzące w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, zostanie zlikwidowane z dniem 31 sierpnia
2019 r.;
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka z siedzibą przy ul. Długiej
89/91, wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka, z dniem 1 września
2017 r. przekształcona zostanie w Szkołę Branżową I Stopnia Nr 1 wchodzącą w skład tego
zespołu, kształcącą w zawodach: cukiernik, kucharz oraz sprzedawca, a w szkole tej w roku
szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019
oddziały klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
e) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą przy pl. Jana Kilińskiego 8,
wchodząca w skład Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, z dniem
1 września 2017 r. przekształcona zostanie w Szkołę Branżową I Stopnia Nr 2 wchodzącą w
skład tego zespołu, kształcącą w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik,
elektryk, cieśla, blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, piekarz,
sprzedawca oraz stolarz, a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą
oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej;
f) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 46, wchodząca
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, z dniem 1 września 2017 r.
przekształcona zostanie w Specjalną Szkołę Branżową I Stopnia Nr 3 wchodzącą w skład tego
ośrodka, kształcącą w zawodach: ogrodnik oraz kucharz, a w szkole tej w roku szkolnym
2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019 oddziały
klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej;
g) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. 3. Maja 41, wchodzące
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, z dniem 1 września 2019
r. przekształcone zostanie w czteroletnie liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły
podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku
szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2020/2021
oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie
gimnazjum;
h) III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jakuba Stefana Cezaka z
siedzibą przy ul. Długiej 89/91, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana
Cezaka, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie w czteroletnie liceum
ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące
w skład tego zespołu, a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały
klasy II i III i w roku szkolnym 2020/2021 oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego
liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;
i) IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z siedzibą przy pl. Jana Kilińskiego 8,
wchodzące w skład Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, z dniem
1 września 2019 r. przekształcone zostanie w czteroletnie liceum ogólnokształcące na
podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu,
a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku
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j) Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta z siedzibą przy ul.
Arkadiusza Musierowicza 2, z dniem 1 września 2019 r. przekształcone zostanie w czteroletnie
liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą, a w
szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku
szkolnym 2020/2021 oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum;
k) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą przy ul. 3. Maja 41, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, z dniem 1 września 2019 r.
przekształcone zostanie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie
szkoły podstawowej pod dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu, a w szkole
tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym
2020/2021 oddziały klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych na podbudowie gimnazjum;
l) Technikum Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka z siedzibą przy ul. Długiej 89/91, wchodzące w
skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka, dniem 1 września 2019 r. przekształcone
zostanie w pięcioletnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową
nazwą wchodzące w skład tego zespołu, kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik
handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
kelner, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa oraz technik organizacji reklamy, a w
szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I, II, III i IV, w roku
szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II, III i IV, w roku szkolnym 2021/2022 oddziały klasy III
i IV i w roku szkolnym 2022/2023 oddziały klasy IV dotychczasowego czteroletniego
technikum na podbudowie gimnazjum;
m) Technikum Nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą przy pl. Jana Kilińskiego 8, wchodzące w skład
Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, z dniem 1 września 2019 r.
przekształcone zostanie w pięcioletnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej pod
dotychczasową nazwą wchodzące w skład tego zespołu, kształcące w zawodach: technik
budownictwa, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik ochrony
środowiska, technik usług fryzjerskich oraz technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej, a w szkole tej w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą oddziały klasy I,
II, III i IV, w roku szkolnym 2020/2021 oddziały klasy II, III i IV, w roku szkolnym 2021/2022
oddziały klasy III i IV i w roku szkolnym 2022/2023 oddziały klasy IV dotychczasowego
czteroletniego technikum na podbudowie gimnazjum;
n) Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka z siedzibą przy ul. Długiej
89/91, wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka, z dniem 1 września
2017 r. przekształcona zostanie w szkołę policealną dla dorosłych pod dotychczasową nazwą
wchodzącą w skład tego zespołu, kształcącą w zawodzie technik rachunkowości, a w szkole tej
w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II dotychczasowej szkoły
policealnej dla dorosłych;
o) Szkoła Policealna Nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą przy pl. Jana Kilińskiego 8, wchodząca w
skład Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, z dniem 1 września
2017 r. przekształcona zostanie w szkołę policealną pod dotychczasową nazwą wchodzącą w

skład tego zespołu, kształcącą w zawodzie technik farmaceutyczny, a w szkole tej w roku
szkolnym 2017/2018 funkcjonować będą oddziały klasy II dotychczasowej szkoły policealnej
dla dorosłych;
p) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 46, wchodząca
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, z dniem 1 września 2017 r.,
przekształcona zostanie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi na podbudowie szkoły podstawowej pod dotychczasową
nazwą wchodzącą w skład tego ośrodka, a w szkole tej w roku szkolnym 2017/2018
funkcjonować będą oddziały klasy II i III i w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klasy III
dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

