
UCHWAŁA NR VII/51/2019
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników 
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki

w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(teskt jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)1)   i art. 20za ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)2)   w związku z art. 149 ust. 4, 
art. 155 ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)3) 

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do:

1) klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół 
I stopnia prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki dla absolwentów gimnazjów wniosek o przyjęcie 
można składać do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne;

2) klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników 
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki dla absolwentów gimnazjów 
wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą postępowanie 
rekrutacyjne.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. 1000 i poz. 1290, Dz. U. z 2017 poz. 2203, Dz. U. 
z 2018 poz. 1669 i poz. 2245;

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669 i poz. 2245, Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245;

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 poz. 949 i poz. 2203, Dz. U. z 2018 poz. 2245.
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UZASADNIENIE

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) absolwent szkoły podstawowej, wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, a absolwent szkoły gimnazjalnej, wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
może składać do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący szkoły ponadpodstawowej
i ponadgimnazjalnej postanowi inaczej.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzona będzie równolegle rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki.

W celu ułatwienia kandydatom do publicznych szkół podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej zwiększa się maksymalną liczbę szkół prowadzonych przez Powiat
Bolesławiecki, do których będzie można składać wnioski o przyjęcie. Regulacja taka nie stanowi
przeszkody do składania wniosków o przyjęcie do szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż j.s.t.

Ustawowy zapis ograniczający do 3 liczbę szkół, w których można składać wnioski o przyjęcie, ma na
celu zapewnienie większej dostępności publicznej edukacji dla społeczeństwa i zapobieżenie nadmiernemu
„rezerwowaniu” miejsc. Jednak w obliczu prowadzenia równoległej rekrutacji do szkół na rok szkolny
2019/2020 zwiększenie limitu jest uzasadnione.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

Aktualnie obowiązuje limit wniosków o przyjęcie do szkoły wynikający z art. 156 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
Na podstawie tego przepisu wniosek może zostać złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół
publicznych prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Konsekwencje finansowe dla budżetu powiatu:

Wykonanie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych.

4. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych

1)Starostwo Powiatowe w Bolesławcu:

-Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w/m

-Referat Organów Powiatu w/m

2)I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu,

3)II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu,

4)Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,

5)Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu,

6)Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w Bolesławcu,

7)Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,

8)Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu.
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