
załącznik Nr 3 

do zarządzenia Nr 27/2016 

Lubuskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

załącznik Nr 16 

PROCEDURA 

WYDAWANIA OPINII W SPRAWIE ZGODNOŚCI PLANU SIECI PUBLICZNYCH 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH Z WARUNKAMI 

OKREŚLONYMI W ART. 17 UST. 5 USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY   

 

 

§ 1. Podstawa prawna: art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) – dalej u.s.o. 

 

§ 2. Zasady ogólne, wynikające z przepisów prawa (art. 17 ust. 5 i 7 u.s.o.).  

1. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom 

i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach 

i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b u.s.o., realizację odpowiednio obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki. 

2. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, następuje 

po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami 

określonymi odpowiednio w art. 17 ust. 5 u.s.o. 

 

§ 3. 1. Powiat przesyła Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty wniosek o wydanie opinii 

o zgodności planu sieci publicznych szkół, o których mowa w § 2, zwanym dalej „planem 

sieci”, z warunkami określonymi w art. 17 ust. 5 u.s.o. z uzasadnieniem, które powinno 

zawierać: 

1) kopię uchwały rady powiatu w sprawie planu sieci obowiązującą w dniu złożenia 

wniosku; 

2) projekt uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia planu sieci; 

3) szczegółowy opis przyczyn podjęcia decyzji o ustaleniu sieci zgodnie z projektem, 

o którym mowa w pkt 2; 

4) informacje dotyczące zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży zamieszkującym 

na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, o których mowa 

w art. 3 pkt 1a lit. b u.s.o., możliwości spełniania obowiązku nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych, tj.: 

a) liczba dzieci i młodzieży, zamieszkujących na obszarze powiatu lub przebywających 

w zakładach i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b u.s.o., które będą 

realizowały obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w dniu wejścia w życie 

uchwały w sprawie planu sieci, 

b) liczba miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych w dniu wejścia w życie uchwały 

w sprawie planu sieci; 

5) informacje dotyczące zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży, których kształcenie 

i wychowanie powinno odbywać się na podstawie art. 71b u.s.o. w szkołach specjalnych,  

spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach specjalnych, tj.: 

a) liczba dzieci i młodzieży, które będą realizowały obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki w szkołach specjalnych w dniu wejścia w życie uchwały w sprawie planu sieci, 

b) liczba miejsc w szkołach specjalnych w dniu wejścia w życie uchwały w sprawie 

planu sieci. 

2. Skutkiem złożenia wniosku z naruszeniem ust. 1 będzie wydanie opinii negatywnej. 

 

§ 4. Lubuski Kurator Oświaty wydaje pisemną opinię o zgodności planu sieci publicznych 



szkół z warunkami określonymi odpowiednio w art. 17 ust. 5 u.s.o., w terminie 14 dni od dnia 

wpłynięcia wniosku powiatu. Opinia ta jest wiążąca dla powiatu. Wzór opinii o zgodności 

planu sieci publicznych szkół z warunkami określonymi odpowiednio w art. 17 ust. 5 u.s.o. 

ustawy stanowi załącznik do procedury. 



Załącznik 

 

…………………… 

…………………… 

ul. ……………….. 

00-000 ………….. 
 

 
KO.I……......................                                                                 Gorzów Wielkopolski., ................... r. 

Sprawa: opinia o zgodności planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych z 

warunkami określonymi w art. 17 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ......................................................, 
(nazwa wnioskodawcy) 

z dnia ................................., Lubuski Kurator Oświaty 
     (data wniosku) 

pozytywnie/negatywnie 
opiniuje zgodność planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych ................ 

............................................................. z warunkami określonymi w art. 17 ust. 5 ustawy 
                 (nazwa powiatu)    

o systemie oświaty. 

 

Uzasadnienie 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Wobec powyższego należało uznać, jak we wstępie. 

 

 

 

....………………………………………… 
     (pieczątka i podpis Lubuskiego Kuratora Oświaty)  


