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Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

uczniów do szkół na rok szkolny 2018/2019 w kontekście zadań dyrektora szkoły 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 

ze zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586) – wydane 

na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - 

Prawo oświatowe. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane 

na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 671). 

 

 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do liceum ogólnokształcącego  

 

Art.  149 - Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 

ust. 1 - Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

 

ust. 4 - Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata 

szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 

5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf 

ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 367 (art. 367 dot. wydania Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 

do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I 

stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U 

z 2017 r. poz. 586). 
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ust. 5 - Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego na lata 

szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także 

przepis art. 20wa ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

 

ust. 7 – ww. przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020 do liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum 

ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami 

międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego 

mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi 

lub z oddziałami mistrzostwa sportowego. 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do technikum  

 

Art.  155 - Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 

ust. 1.  Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum. 

 

ust. 4 - Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 

5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf 

ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 367 (art. 367 dot. j.w. wydania Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 586).  

 

ust. 5 - Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na lata szkolne 2018/2019 

i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa ustawy 

o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

 

ust. 7 – ww. przepisy stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020 do technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, 

technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa 

sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa 

sportowego. 

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły I stopnia 

  

Art.  165 - Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 

ust. 1.  Na rok szkolny odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum. 

ust. 3. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata 

szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio 
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przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 

5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf 

ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie 

dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 367 (art. 367 dot. j.w. wydania Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 586). 

ust. 4. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły I stopnia na lata 

szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także 

odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

ust. 6. ww. przepisy stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia 

mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z 

oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami 

międzynarodowymi. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych  

Art.  187 - Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

  

ust.1  Na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 

na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

ust. 4 Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20g ust. 2 

pkt 2 i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2-4 i 6, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf 

ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 367 (art. 367 dot. j.w. wydania Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz. 586). 

ust. 5 Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 

stosuje się także odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 

15, w brzmieniu dotychczasowym. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły policealnej  

Art. - 136 ustawa Prawo oświatowe 

ust. 1.  Na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, 

którzy: 
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1) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

2) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2; 

3) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły realizującej program 

nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie - uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2. 

 

ust. 2 Jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych 

indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, na wniosek 

dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po pozytywnym 

zaopiniowaniu wniosku przez ministra właściwego w zakresie zawodu, może wyrazić zgodę 

na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie. Sprawdzian ten jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną. 

 

ust. 3 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w 

ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

4.  Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

5.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest 

brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 

 

Komisja rekrutacyjna 

 

Art.  203 - Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 

ust. 1 Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, publicznego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum, publicznego pięcioletniego 

technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 
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pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 

1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia 

działalności przez te szkoły określonym zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6 przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum (jeśli przekształcenie 

nastąpiło z dniem 1 września 2018 r.). 

 

ust. 2 W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na lata szkolne 

2017/2018 i 2018/2019, o którym mowa w ust. 1, do klasy I publicznego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły 

I stopnia czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których 

mowa odpowiednio w art. 20a ust. 2 i 3, art. 20wa ust. 2, 4, 6 i 9, art. 20z, art. 20zb ust. 1,   

ust. 9, art. 20zd i art. 20ze ustawy o systemie oświaty zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

dotychczasowym, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

Zadania kuratora oświaty w zakresie rekrutacji uczniów na rok szkolny 2018/2019 

Art. 20wa – ustawa o systemie oświaty (stosuje się do: liceum ogólnokształcącego, 

technikum, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) 

ust. 1 pkt 2 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych 

dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i na semestr pierwszy 

publicznych szkół policealnych określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.   

Art.  154.  – ustawa Prawo oświatowe (stosuje się do: publicznych szkół podstawowych, 

dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych)  

ust. 1 pkt 2 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - 

określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty. 

 

 

Informacje dodatkowe w związku z podaniem wykazu zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 

na terenie szkoły 

 

Art. 20 m ustawa o systemie oświaty  

Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych 

zawodach. 
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Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające w latach szkolnych 2017/2018 -

2019/2020 

Art.  203  - ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

 

1.  Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 

2017/2018-2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, publicznego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum, publicznego pięcioletniego 

technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 

pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 

1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia 

działalności przez te szkoły określonym zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4-6 przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum. 

 

 

Powołanie komisji rekrutacyjnej (dot. liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, branżowej szkoły I stopnia) 

 

Art. 20zb  - ustawa o systemie oświaty (w związku z art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe)  

 

ust. 1 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza 

komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor 

wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

 

 

Odwołanie od odmowy przyjęcia kandydata (dot. liceum ogólnokształcącego, 

technikum, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, branżowej szkoły I stopnia) 

 

Art. 20zc  - ustawa o systemie oświaty (w związku z art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe) 

 

ust. 6 Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego 

publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej 

szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, 

na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. 

ust. 7 Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o ww. uzasadnienie.  

ust. 8 Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
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ust. 9 Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej podstawówki 

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

Powołanie komisji rekrutacyjnej (dot. szkoły policealnej) 

 

Art. 157 – ustawa Prawo oświatowe  

 

ust. 1 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 

 

Odwołanie od odmowy przyjęcia kandydata (dot. szkoły policealnej)  

 

Art. 158 - ustawa - Prawo oświatowe 

 

ust. 6  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-

wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach 

pozaszkolnych. 

 

ust 7  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 

przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

ust. 8 Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego 

przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

ust. 9 Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego 

publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu 

administracyjnego. 
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Dodatkowe informacje 

 

 

Przyjmowanie dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich 

typów w trakcie roku szkolnego 

 

Art. 130 – ustawa prawo oświatowe, art. 20a ustawa o systemie oświaty 

 

O przyjęciu dzieci, młodzieży oraz osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, 

w tym do klas wstępnych (o których mowa w art. 25 pkt ust. 3) oraz do publicznych placówek 

(o których mowa w art. 2 pkt 3.4 i 8) w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły 

(z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły 

podstawowej, które przyjmowane są z urzędu). 

 

Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, 

powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała 

Krystyna Szymczyk 

st. wizytator 

Oddział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Wydział Jakości Edukacji 
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Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 

 


