
 

 

UCHWAŁA NR IX/193/2019 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 26 marca 2019 r. 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników 

i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów 

Na podstawie art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 z późn. zm.) i art. 20za ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457 z późn. zm.) 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.) 

uchwala się, 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 Gminę Miasto Rzeszów dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych 

wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą takie postępowanie; 

2) klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników  

i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów dla absolwentów gimnazjów 

wniosek o przyjęcie można składać do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą takie postępowanie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 
 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 2354



 

UZASADNIENIE 

Umożliwienie podczas naboru do szkół ponadpodstawowych wyboru więcej niż trzech szkół pozwoli 

kandydatom w sposób bardziej elastyczny niż do tej pory przygotować listę preferowanych 

oddziałów, do których chcieliby uczęszczać. Powinno być to szczególnie pomocne w tegorocznej 

sytuacji związanej z rekrutacją dwóch roczników absolwentów.  
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