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w sprawie ustaleniasposobunaboru uczniów do szkółponadgimnazja|nych,
prowadzonych przez Powiat Słupskiona rok szko|ny 2014t20t5
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dtia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 20013 r. poz. 595 ze zmianami) w mviqzku z art. 20 a ust. 6 ustawy , d^u
7 wrześnla1991 r. o systemieoświaty(Dz. IJ. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmiaia,,'i) oraz
zaruądzeniem
Nr 04l20l4 PomorskiegoKuratora oświaĘ z drua t0 lutego 2014 roku w sprawie
terminów przeprowadzaniapostępowaniarekrutacyjnegodo gimnazjów i szt<otponadgimnazj-a|nych
orźVsposobu ptze|iczaniana punkty ocen z jęzłka polskiego i trz,echwybranych ouowiązt<owych
zajęó edukacyjnych oraz wyników egzaminu' a także sposobu punktowarńa innych osiągnięe
kandydatówdo szkółponadgimnazja|nychw
wojewódawi" po*o.sńm na rok szkolny 20I4/2i15

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwalanco następuje:

s1

1. Naboru uczriów do szkół ponadgimnazja|nych,
prowadzonychprzez Powiat Sfupski, na rok
szkolny 20|4l20t5 dokonuje się systememelektronicznym,zgodnie z terminami rekrutac|i
określonymiwzatządzeniuNr 04120|4PomorskiegoKuratoraoświaĘ.
2. Absolwenci gimnĘum składajądokumentydo szkołypierwszegowyboru.

Zobowirylje

się Wydział Polityki

$2

Społecznej do opracowania i opublikowania oolnformatora
o szkołachponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Słupskim na rok szkolny 2O14l2O|5-.

$3
Wykonanieuchwały
powierzasięStaroście
Słupskiemu.
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwaĘ Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnycho
prowadzonych przez Powiat Słupskiona rok szkolny 20l4l20t5

Do większościszkół ponadgimnĄalnych w kraju prowadzony jest nabór uczniów systemem
elektronicznym. Jednostki samorządu terytorialnego korzystają z usług różnych firm, największym
powodzeniem cieszy się jednak sposób przeprowadzetia rekrutacji proponowany ptzez Spółkę
z o. o. VULCAN

z Wrocławia. objętych jest nim większoŚÓ szkół w wojewódŹwie pomorskim.

W poprzednich latach objęte były nim teŻ szkoĘ prowadzone przez Radę Powiatu Słupskiego oraz
miasto Słupsk. Z informac1i uzyskanej z Wydziału oświaĘ, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Słupsku wynika, iż w roku szkolnym 2011412015tozwaŻanajest możliwośćskorzystarua tŃ:Że
z

naboru

elektronicznego

prowadzonego

przez

Spółkę

VULCAN.

Dyrektorzy

szkół

ponadgimnazja|nych prowadzonych przez powiat proponują' aby nadal korzystaó z usług
sprawdzones jui firmy oraz dokonywać naboru uczniów systemem elektronicznyrn, którego zasady
będ4 obowiryYwai tei w szkołach ponadgimnazja|nych prowadzonych przez powiat grodzki.
Do systemu tego zostaną wprowadzone ofeĘ

edukacyjne Zespołu Szkół Agrotechnicznych

w Słupsku orazZespołu Szkół ogólnokształ'cącychi Technicznych w Ustce.
Po podjęciu uchwały Starosta Słupski wystąpi do Spółki Z o. o. VULCAN

oddziat w Sopocie

z ptośbąo przesłanie oferty oraz projektu umowy w sprawie dokonania scentralizowanego naboru
uczniów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonychptzez Radę Powiafu Słupskiego.
Ponadto w celu upowszechnienia informacji o planowanych zawodach, w których będzie
rca|izowane kształcenie, liczbie miejsc w poszczególnych typach szkół opracowany zostanie
i przekazany do publikacji informator o szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie
słupskimna rok szkolny 20I4/20L5.
w

budżecie powiatu

zostały ujęte środki finansowe

na przeprowadzenie

naboru

ęlektronicznego do szkół oruz na opublikowanie informatora.
W zwiqzku zpowyżzszympodjęcieuchwaĘ jest zasadne.
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