
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 110/3/2022

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 25 marca 2022 r.

w  sprawie  utworzenia  oddziałów  przygotowawczych  w  XI  Liceum
Ogólnokształcącym  w  Lublinie  wchodzącym  w  skład  Państwowych  Szkół
Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 32 ust. 1, art. 92 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1082),  w związku z § 16 ust.  8  rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które
pobierały  naukę  w  szkołach  funkcjonujących  w  systemach  oświaty  innych  państw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia
nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t. Obwieszczenie  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 29 października 2021 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się oddziały przygotowawcze w  XI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie
wchodzącym w skład Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających
obowiązkowi  nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu
kształcenia  do  ich  potrzeb  edukacyjnych,  a  także  dostosowania  formy
 organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

2. Zajęcia  edukacyjne  w  oddziałach  przygotowawczych  w  XI  Liceum
Ogólnokształcącym w Lublinie  wchodzącym  w  skład  Państwowych  Szkół
Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie rozpoczynają się
od dnia 28 marca 2022 r.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej  www.bip.lublin.eu oraz na tablicach ogłoszeń szkół  prowadzonych przez
Gminę Lublin.
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§ 3 

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty
i Wychowania.

  § 4

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Departamentu
Oświaty i Wychowania

  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       Prezydent Miasta Lublin

                    (-) dr Krzysztof Żuk 

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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