
  

UCHWAŁA NR XVI/132/20 

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

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

i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Michałowo 

Na podstawie art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 1669 i 2245) i art. 20za ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 

ust. 4i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z późn. zm.) - Rada Miejska 

w Michałowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Zespole Szkół w Michałowie prowadzonym przez Gminę Michałowo w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzony będzie nabór do: 

1) klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum mechanicznego  

i branżowej szkoły I stopnia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Maria Bożena Ancipiuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2020 r.

Poz. 883



Uzasadnienie 

Wskazanie do jakich szkół będzie prowadzona rekrutacja jest kompetencją organu prowadzącego. 

W związku z przejęciem Zespołu Szkół w Michałowie do Starostwa Powiatowego w Białymstoku istnieje 

konieczność podjęcia takiej uchwały. Jak dotąd Gmina Michałowo miała bowiem wyłącznie uchwały 

dotyczące rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej. 
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