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Interpelacja Poselska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

według przekazanych przez Pana Ministra danych w interpelacji nr 35090, liczba absolwentów szkół 

podstawowych w Krakowie wyniosła 8379. Miasto przygotowało dla nich 10047 miejsc (według 

danych ministerstwa, 10618 według danych krakowskiego magistratu) w szkołach 

ponadpodstawowych: w liceach ogólnokształcących 5170, w technikach 3994 oraz 1454 miejsc w 

branżowych szkołach I stopnia. 

W rekrutacji w Krakowie udział wzięło 11968 osób: 7988 rekrutowało się do liceów 

ogólnokształcących, 3585 do techników i 395 do szkół branżowych I stopnia. Do wybranych szkół 

ponadpodstawowych nie dostało się w Krakowie aż 2639. W pierwszym etapie rekrutacji do 

wszystkich typów szkół w Krakowie przyjęto 8454 osób. Aż 42,07 proc. spośród nich stanowią 

uczniowie spoza gminy miejskiej Kraków. 

Sprawa tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych stanowi ogromny problem dla wielu 

uczniów i rodziców. W praktyce uczeń niebędący laureatem olimpiad szkolnych, mimo doskonałych 

ocen i wyników egzaminów, może nie dostać się do dobrej szkoły ze względu na ponadprzeciętną 

konkurencję. W efekcie uczniowie z bardzo dobrymi wynikami bezpowrotnie stracą możliwość 

kontynuowania swojej edukacji w szkołach odpowiadających poziomowi ich wiedzy i umiejętności. W 

jeszcze gorszej sytuacji znaleźli się uczniowie, którzy nie osiągnęli najwyższych wyników w nauce, 

ponieważ zabrakło dla nich miejsc w jakimkolwiek liceum. Rozwiązaniem dla nich nie jest ubieganie 

się o miejsce w szkołach branżowych lub technikach, ponieważ nie pozwala realizować swoich celów i 

ambicji edukacyjnych. 

Prezydent Krakowa jako źródło problemu krakowskich uczniów upatruje w braku uprawnień w 

zakresie przygotowywania oferty rekrutacyjnej oraz określania wytycznych dotyczących organizacji 

szkół. Wskazuje przy tym, że coroczne problemy większej liczby kandydatów niż liczba miejsc 

oferowanych przez szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży z Krakowa mógłby zostać złagodzony 

poprzez wprowadzenie zmian w przepisach prawa określających miejscowe i rzeczowe właściwości 

organów prowadzących szkoły oraz dotyczących progów punktowych w rekrutacji. W obecnym stanie 

prawnym zakładanie i prowadzenie szkół ponadpodstawowych oraz zapewnienie warunków do 

realizacji obowiązku nauki młodzieży zamieszkującej na obszarze powiatu stanowi co do zasady 

zadanie własne powiatu. Przepisy oświatowe regulujące proces rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych nie dają jednak pierwszeństwa kandydatom zamieszkującym na terenie 

powiatu. Organy prowadzące nie posiadają także uprawnień do określenia progów punktowych w 

rekrutacji do poszczególnych typów szkół ponadpodstawowych, co skutkuje zdaniem prezydenta 



Krakowa tym, że zdarzają się sytuacje, w których do liceów ogólnokształcących przyjmowani są 

kandydaci z liczbą 80-90 punktów rekrutacyjnych. 

W związku z powyższym, na podstawie na podstawie art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP oraz art. 14 

ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Jak ministerstwo ustosunkuje się do przedstawionego problemu oraz jakie jego rozwiązania 

zaproponuje? 

2. Jak ministerstwo ustosunkuje się do postulatu przyznania samorządom powiatowym 

uprawnień w zakresie przygotowywania oferty rekrutacyjnej oraz określania wytycznych 

dotyczących organizacji szkół? 

3. Jak ministerstwo ustosunkuje się do postulatu wprowadzenia zmian w przepisach prawa 

określających miejscowe i rzeczowe właściwości organów prowadzących szkoły oraz 

dotyczących progów punktowych w rekrutacji poprzez zwiększenie uprawnień organów 

prowadzących? 

4. Jak ministerstwo ustosunkuje się do postulatu wprowadzenia pierwszeństwa w procesie 

rekrutacji kandydatów zamieszkujących na terenie danego powiatu? 

5. Jak ministerstwo ustosunkuje się do postulatu przyznania samorządom powiatowym 

uprawnień do określenia progów punktowych w rekrutacji do poszczególnych typów szkół 

ponadpodstawowych? 

6. Jak w świetle tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ministerstwo ocenia 

funkcjonowanie i atrakcyjność szkół branżowych I stopnia biorąc pod uwagę, że na 12625 

miejsc zaplanowanych przez organy prowadzące aż 1/5 miejsc pozostała wolna po pierwszym 

etapie rekrutacji? 

Z wyrazami szacunku 

Aleksander Miszalski 

Poseł na Sejm RP 

 


