Wrocław, 4 czerwca 2014
OŚWIADCZENIE
W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach, dotyczącymi zmian w formularzach systemu
vEdukacja Nabór w roku szkolnym 2014/2015, oświadczamy, że wyniknęły one z
ujednolicenia/uproszczenia formularzy w kontekście m.in. zmian wprowadzonych przez Ustawę z
dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany wprowadzone do ustawy (art. 20t. 1) jednoznacznie określają jakie informacje powinien
zawierać wniosek o przyjęcie do szkoły. Doprecyzowane zostały dane dotyczące rodziców kandydata
(poza imionami i nazwiskami, wymagany jest także adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej). Przed zmianą ustawy nie były wymagane aż tak szczegółowe dane. Zrodziło to
wątpliwość, w jaki sposób powinien zostać wypełniony wniosek w sytuacji gdy kandydat posiada
tylko jednego rodzica lub też nie posiada rodziców w ogóle, a opiekę nad nim sprawują opiekunowie
prawni.
Chcielibyśmy oświadczyć, że wbrew pojawiającym się opiniom nie pozbawiamy szkoły „Matki” i
„Ojca”, a jedynie ułatwiamy korzystanie z formularzy osobom, które wychowują dziecko samotnie
(niezależnie od płci) lub też nie są rodzicami, a opiekunami prawnymi (nie pytamy w formularzu o
stopień pokrewieństwa pomiędzy kandydatem a jego opiekunem, ponieważ w przywołanej ustawie
nie jest to doprecyzowane, a z drugiej strony taka informacja nie ma wpływu na proces rekrutacji).
W poprzednich latach otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od zdezorientowanych osób (najczęściej
dziadków, sprawujących opiekę zastępczą nad wnukami), które nie wiedziały jak prawidłowo
wypełnić dotychczasowe pola w formularzu – czy wpisać swoje dane w rubrykę Matka/opiekun
prawny czy Ojciec/opiekun prawny.
Dochodziły do nas także pytania o to, dlaczego we wniosku jako pierwsza pojawia się rubryka z
nagłówkiem: Matka i co w sytuacji, gdy kandydata samotnie wychowuje Ojciec. W obecnej sytuacji
Ojciec, samotnie wychowujący dziecko może wpisać swoje dane w rubrykę: Pierwszy rodzic/opiekun.
Uprościliśmy formularze w taki sposób, aby wystarczyło podać w nich dane co najmniej jednego
rodzica lub opiekuna bez wskazywania, czy są to dane matki, ojca, babci, dziadka, czy też innej osoby
– także niespokrewnionej. Nie było naszym zamiarem pomniejszanie roli matki i ojca w rodzinie. Nie
chcieliśmy także wprowadzoną w formularzu zmianą urazić niczyich uczuć religijnych, ani wyrażać
naszego stanowiska w trwającej w społeczeństwie dyskusji ideologicznej. Naszym zadaniem było
nadanie formularzom jak najbardziej uniwersalnej formy, zrozumiałej dla wszystkich osób
wypełniających wniosek. Wszystkie nasze rozwiązania zachowują neutralność światopoglądową. Aby
system wspierający nabór do szkół ponadgimnazjalnych nie wzbudzał kontrowersji, opis pól
formularza zostanie zmieniony, o czym Państwa poinformujemy.
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