Ogloszenie o konsultacjach spolecznych projektu uchwalv
w sprawie okreSlenia kryteri6w obowiqzujqcych w postgpowoniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej szktil podstowowych prowodzonych przeT Miasto Bialystok dla kondydotdw
zumieszkaUtch poza obwodem wybranej szkoly poclstawowei, okreilenio dokumentdw
niezbgclnych tlo potwierdzenia spelniania kryteridw oraz prTyTnania liczby punkniw
kaidemu kryterium.
Prezydent Miasta Bialegostoku przedstawia do konsultacj i spolecznych projekt uchwall'
w sprawie okreSlenia kryteri6w obowi4zuj4cych w postgpowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej szk6l podstawowych prowadzonych prz.ez Miasto Bialysklk dla kandydat6rv
zamieszkalych poza obwodem wybranej szkoly podstawowej, okre5lcnia dokumcnt6w
niezbgdnych do potwierdzenia spelniania kryteritiw oraz przyz.nania liczby punkt6w ka2demu
k-ryterium.

1.

Konsultacje prowadzone s4 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. I 1 18 .j.t. z. poi.n.
zm.) oraz postanowienia uchwaly nr LXl800/10 Rady Miejskiej Bialcgostoku
z dnia 25 pazdziornika 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
spolecznych z organizac.lami pozarz4dowymi i innymi podmiotami prou'adz4cI rni
dzialalno56 w zakresie po2ytku publiczncgo projekt6w akt6w prawa mic.jscowcgo
w dziedzinach dolyczqcych dzialalnoSci statulowej organizacji pozarzqdonvch.

2.

Adresatcm konsultacji spolecznych s4 organizacje pozarz4dowe oraz podrnioty, o ktrirych
mowa w afi. 3 ust 3. ustawy o dzialalnodci poZytku publiczncgo i o wolontariacre.
prowadz4ce dziatralno66 statutow4 na tercnie Miasta Bialegostoku.

3.

Zgodnie ze zntrwelizowanymi przepisami ustawy z dnia 7 wrzeSnia I 991 r. o systcnric
o6wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 .i.t. z p62n. zm.). w rckrutacji do klasl'
pierwszej publicznei szkoly podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodcm
publicznej szkoly podstawowej mogq byi przyjgci do klasy pierwszcj po przeprowaclzcntu
postgpowania rckrutacyjnego, jeZcli dana publiczna szkola podstawowa nadal dysponujc
wolnymi miejscami.

Konsultacje przeprowadza sig w celu poznania opinii w zakresie projektu uchwalv
w sprawie okreSlenia kryteri6w obowi4zujqcych w postgpowaniu rekrulacyjnyn.r do klasy
pierwsze.j szk6l podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok dla kandydatou'
zamicszkalych poza obwodem wybranej szkoly podstawowej. okrcSlenia dokurncntir*'
niczbgdnych do potwierdzenia spelniania kryteri6w oraz przyznania liczby punkt6rv
kaZdemu kryterium.
Projekt ww. uchwaly wraz.

z

ankier4 konsultacyin4 zostan4 opublikowane na strotric

internetowej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku wr.rt'.bialystok.pl w zakladcc
,,Organizacje pozarz4dowe" oraz przeslane poc7.t4 elektroniczn4 orgar.rizacjom
pozarz4dowym znajdujqcym sig w bazie danych Ccntrum Wsp6lpracy Organizac;r
Pozarzadowvch.
4.

Za przeprowadzenie konsultacji spolecznych odpowiada Departament Edukacji tJrzgdu
Miejskiego w Bialymstoku z siedzib4 w Bialymstoku przy ul. Legionowei 7.

5.

Opinie do przedmiotowego projektu nale2y skladai w lbrmie pisemncj za pomocq ankicty
konsultacyjnej do dnia 27 listopada 2015 r. Opinie moZna dostarczy6 osobiScic

do siedziby Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Legionowa 7,
w poniedzialek w godz.8.00 - 17.00, wtorek - pi4tek w godz.7.30 - 15'30 b4dz przeslai
pocztq elektronicm4 na adres e-mail: amroz@um.bialystok.pl.
Warunkiem udzialu w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych,
oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upowa:Znionej do reprezentowania organizacji,
zglaszaj4cej udzial w konsultacjach.
7.

'l-ermin rozpoczgcia konsultacji spolecmych: 1 8 listopada 2015 r.
Termin zakoficzenia konsultacji: 27 listopada20l5 r.

Zal1cznrki'.

l.

2.

Projekt uchwaly w sprawie okre5lenia kyteri6w obowi4zuj4cych w postQpowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej szk6l podstawowych prowadzonych pzez Miasto
Bialystok dla kandydat6w zamieszkalych poza obwodem wybranej szkoly
podstawowej, okedlenia dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelniania
kryteri6w oraz przyznaortia liczby punkt6w kazdemu kryterium.
Ankieta konsultacyjna.

