
Hajnówka, dnia 14.01.2016 r.

Uzasadnienie do projektów uchwał:

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy  pierwszej  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  miasto  Hajnówka  dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia
dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  spełniania  kryteriów  oraz  przyznania
liczby punktów każdemu kryterium
oraz
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Hajnówka, dla
kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  wybranego  gimnazjum,  określenia
dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  spełniania  kryteriów  oraz  przyznania
liczby punktów każdemu kryterium.

Z art.  20e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr
2156, poz. 2572 ze zm.) wynika, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do
klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie (na podstawie zgłoszenia rodziców). Natomiast, zgodnie z ust. 3 i 4
w/w  przepisu,  kandydaci  zamieszkali  poza  obwodem  publicznej  szkoły  podstawowej  lub
publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego,  jeżeli  dana  publiczna  szkoła  podstawowa lub  dane  publiczne  gimnazjum nadal
dysponuje  wolnymi  miejscami.  W  postępowaniu  rekrutacyjnym  są  brane  pod  uwagę  kryteria
określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący przyznaje również określoną liczbę punktów
oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Natomiast  art.  20zf  pkt  1)  w/w  ustawy  określa,  że  w  przypadku  publicznych  szkół,
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje wynikające między
innymi z art. 20e ust. 3–4, wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

W celu  przeprowadzenia  właściwej,  zgodnej  z  w/w uregulowaniami,  rekrutacji  uczniów
pierwszych  klas  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  prowadzonych  przez  miasto  Hajnówka,
konieczne jest określenie przez Radę Miasta Hajnówka kryteriów rekrutacji oraz określenie liczby
punktów za  każde  z  tych  kryteriów i  dokumentów niezbędnych  do ich  potwierdzenia.  Wyboru
kryteriów i określenia liczby punktów dokonano wspólnie z dyrektorami miejskich szkół.  


