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UCHWAŁA NR VI/74/2019  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 25 stycznia 2019 r.  

 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, 

techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę  
 

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

U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669) 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. 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, 949 i 2203) 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 m.st. Warszawę dla absolwentów 

ośmioletnich szkół podstawowych wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej 

liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie;  
 

2) klas pierwszych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich 

techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę dla 

absolwentów gimnazjów wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, 

które prowadzą takie postępowanie.  
 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLV/1080/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 marca 

2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach 

szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3320).  

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.  

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Sławomir Potapowicz 
 

 

 


