
załącznik nr 3 

do zarządzenia Nr 11/2019 

Lubuskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

PROCEDURA 

WYDAWANIA OPINII W SPRAWIE PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH I SZKÓŁ SPECJALNYCH 

 

 

§ 1. Podstawa prawna: art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) – dalej pr. ośw. 

 

§ 2. Cel: uregulowanie sposobu postępowania w przypadku złożenia wniosku o wyrażenie 

przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie zgodności sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych, o których mowa w art. 39 ust. 7 pr. ośw., 

z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 pr. ośw. 

 

§ 3. Zakres: jednostki samorządu terytorialnego na obszarze województwa lubuskiego. 

 

§ 4. Zasady ogólne, wynikające z przepisów prawa (art. 39 ust. 7 pr. ośw.). 

Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych 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 podmiotach 

i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b pr. ośw., realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

 

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

o zgodności planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, o którym mowa 

w § 2, zwanym dalej „planem sieci”, z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 pr. ośw., który 

powinien zawierać: 

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

2) informacje dotyczące zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży zamieszkującym na 

terenie powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 

pkt 2 lit. b pr. ośw., realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, tj. 

o:  

a) liczbie dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie powiatu, którzy będą realizować 

obowiązek szkolny (w specjalnych szkołach podstawowych) i obowiązek nauki 

w okresie od 1 września 2019 r., 

b) liczbie miejsc w specjalnych szkołach podstawowych w dniu wejścia w życie uchwały 

w sprawie planu sieci, 

c) liczbie miejsc w szkołach ponadpodstawowych w dniu wejścia w życie uchwały 

w sprawie planu sieci;  

3) informacje o tytułach obowiązujących uchwał rady powiatu w sprawie ustalenia planu 

sieci oraz w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

nowego ustroju szkolnego, podjętych na podstawie art. 217 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

2. W przypadku braków formalnych w złożonej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, 

wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od doręczenia 

powiadomienia o wystąpieniu braków. 

3. Niedotrzymanie terminu uzupełnienia wniosku skutkuje wydaniem przez Lubuskiego 

Kuratora Oświaty negatywnej opinii. 

 



§ 6. Lubuski Kurator Oświaty wydaje pisemną opinię o zgodności planu sieci z 

warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 pr. ośw., w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia 

wniosku do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Opinia ta jest wiążąca dla 

organu. Wzór opinii stanowi załącznik do procedury. 



Załącznik 

 

…………………… 

…………………… 

ul. ……………….. 

00-000 ………….. 
 

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

Sprawa: opinia o zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ………………………… 

......................................................................................................................................................, 
(nazwa wnioskodawcy) 

z dnia ................................., który wpłynął do Kuratorium Oświaty w Gorzowie 
                        (data wniosku) 
Wielkopolskim w dniu ……………………., Lubuski Kurator Oświaty 

                                  (data wpływu) 

 

pozytywnie/ negatywnie 

 

opiniuje zgodność planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, 

mających siedzibę na obszarze ..................................................... 
                     (nazwa powiatu) 

z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

 

Wobec powyższego należało uznać, jak we wstępie. 

 

 

 

 

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

 

 


