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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych 
przez Miasto Białystok w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, 
techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Białystok wniosek o przyjęcie można 
składać do nie więcej niż sześciu szkół, które prowadzą takie postępowanie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 665, 1079, 1116, 1383, 1700, 

1730 i 2089. 
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Uzasadnienie 

 
Podstawę prawną podjęcia przedkładanej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 156 ust. 1  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).  
Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznej 
szkoły ponadpodstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół, chyba że 
organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.  
Zgodnie z powyższym przepisem osoba składająca wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (rodzic 
kandydata lub pełnoletni kandydat) decyduje o tym do ilu szkół składa wniosek, przy czym ich liczba nie może 
przekraczać trzech, chyba że organ prowadzący ustali większą ich liczbę (w takim przypadku ich liczba nie może 
przekraczać liczby ustalonej przez organ prowadzący szkoły). Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje rada gminy. 
Na skutek reformy z 2014 r. zwanej "obniżeniem wieku szkolnego" w rekrutacji do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 weźmie udział 1,5 rocznika, tj. cały rocznik sześciolatków 
(urodzonych w 2009 roku) i pół rocznika siedmiolatków z 2008 roku. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone 
będzie, podobnie jak w latach ubiegłych z wykorzystaniem systemu informatycznego.  
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na obecny rok szkolny, tj. 
2022/2023 brało udział również 1,5 rocznika (cały rocznik 2007 i pół rocznika 2008). Liczba kandydatów, którzy 
złożyli wnioski do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz dostarczyli 
kopie/oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty wynosiła 6240 (o 1915 więcej niż w 
roku szkolnym 2021/2022). Kandydaci mogli wybrać nie więcej niż trzy szkoły. W rekrutacji zasadniczej nie 
zakwalifikowało się 989 kandydatów, w tym z Białegostoku 561. Szansę na dostanie się do szkoły dawał im udział 
w rekrutacji uzupełniającej.  
Uwzględniając powyższe, możliwość składania przez kandydatów wniosków do sześciu wybranych szkół w 
rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 przełoży się na korzystniejszy - z punktu widzenia dostępności dla 
zwiększonej liczby ubiegających się kandydatów - wynik postępowania rekrutacyjnego, zwłaszcza na etapie 
rekrutacji zasadniczej. 
Zmniejszy się ryzyko, że kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej placówki. 
Należy mieć na uwadze również fakt, iż możliwość składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych do sześciu 
szkół przyczyni się do większej swobody w wyborze szkół. 
Ze względu na powyższe istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. 
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