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w sprawie okreSlenia termin6w przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
i postgpowania uzupelniaj qcego, do publicznych przedszkoli i oddziakiw przedszkolnych
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biatystok na rok szkolny
202112022 oraz kryteri6w branych pod uwagg i dokumentriw niezbgdnych
do potwierdzenia spelniania tych kryteririw, a takZe liczby punkt6w mo2liwych
do uzyskania za poszczeg6lne kryteria.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz.IJ . z 2O2O r. poz. 910 ze zm.l) zarz4dzam, co nastgpuje:

$ 1. OkeSlam terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
i postgpowania uzupelniaj4cego, w tym terminy skladania dokument6w na rok szkolny
2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawouych
prowadzonych przez Miasto Bialystok, zgodnie z zal4cznikiem Nr 1 do niniejszego
zarz4dzenia.

W postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym na rok szkolny 202112022
do publicznych przedszkoli oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Bialystok obowiqzuj4 kryteria oraz dokumenty niezbgdne
do potwierdzenia tych kryteri6w okreilone w zalqczniku Nr 2 do niniejszego zarz4dzenia,
zgodne z uchwalq Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Bialystok z dnia27 marca2017 r. w sprawie
okeSlenia kyteri6w obowi4zuj4cych na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego
do przedszkoli oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Bialystok, okreSlenia dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelniania
krlteri6w oraz przyznuia liczby punkt6w kazdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. 22017 r.
poz. 1219 oraz z 2020 r. poz. 502).
$ 2.

i

i

$ 3. Wykonanie zarz4dzenia powierzam dyrektorom przedszkoli
w kt6rych zorganizowano oddzialy przedszkolne.
$ 4. Nadz6r nad

i

szk6l podstawowych,

wykonaniem zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Edukacji.

$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

$ 6. Zarz4dzetie podaje sig do publicznej wiadomoSci poprzez ogloszenie w Biuletynie

Informacj i Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.
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l Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
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z ania.Jk. sfcznia

Lp.

Termin
postgpowaniu
w

Rodzaj czynno6ci

Termin
postgpowaniu
w
uzupelniaj4cym

rekutacyjnym

o
lub

2021 r.

ZloZenie wniosku

przyjgcie
przedszkola
oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi
spelnianie przez kandydata krlteri6w
branych pod uwagE w postgpowaniu

do

I

rekrutacyj nym

od,24htego2021

do 5 marca 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 1 maja 2021 r.
d,o 7 czerwca 2021 r
do godz. 15.00

do 19 marca2O2l r.
do godz. 12.00

do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 12.00

24 marca 2021 r.
do godz. 15.00

24 czen;vca 2O27 r.
do godz. 15.00

do29 mNca2021 r.
do godz. 15.00

do 28 czerwca 2021 r
do godz. 15.00

30 marca2l2l r.
do godz. 15.00

29 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

r,

.

Weryfikacja przez komisjg rekutacyjn4
o przyjgcie do przedszkola
dokument6w potwierdzaj4cych
spelnianie przez kandydata kyteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu

wniosk6w
2.

i

rekrutacyj nym

Podanie

J

do

.

publicznej wiadomodci

przez komisjg rekutacyjn4

listy

kandydat6w zakwalifi kowanych
i niezakwalifi kowanych.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
4.

woli przyjgcia dziecka do przedszkola
(w postaci pisemnego oSwiadczenia).
Podanie do publicznej wiadomoSci przez

5

komisjg rekutacyjn4 listy kandydat6w
przyj gtych i nieprzyj gtych.
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dnia.lil.. stycznia 2021 r.

Kryteria obowi4zujqce w postQpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniajqcym

I

do przedszkoli samorzqdowych/oddzialiw przedszkolnych w szkolach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Biatystok.

L.p.

1

Kryerium
dziecko 6-letnie zobowiqzane do
odbycia rocznego obowi4zkowego
przygotowania przedszkolnego
lub dziecko 7-letnie i starsze, z
odroczonym obowiqzkiem szkolnym
lub dziecko 5-letnie posiadaj4ce prawo
do korzystania z wychowania
przedszkolnego, kt6remu Gmina
Bialystok ma obowiqzek zapewnii
warunki do realizacji tego prawa

Liczba
punkt6w

25

Dokument potwierdzaj4cy

krlterium

odwiadczenie rc dzica zaw arte
we wniosku o przyjgcie dziecka
do przedszkola

oSwiadczenie rodzica,/-6w wraz
z dokumentami poSwiadczaj4cymi

fi,l

2

pozostawanie obojga rodzic6w
lub odpowiednio rodzica samotnie
wychowuj 4cego kandydata
w zatrudnieniu, prowadzenie
gospodarstwa rolnego, pozarolniczej
dzialalnoSci gospodarczej lub
pobieranie nauki w trybie dziennym
stacjonamym i deklarowanie
w zwiqzku z tym potrzeby
zapewnienia dziecku calodziennego
pobyu w przedszkolu

12

3

rozpoczynanie lub kontynuowame
w roku szkolnym, na kt6ry
prowadzona jest rekrutacja edukacji
w danym przedszkolu/szkole/zespole
przez rodzeistwo kandydata

6

odpowiednio:
a) zatrudnienie - zaiwiadczenie
z zakladu pracy,
b) prowadzenie gospodarstwa
rolnego - zaSwiadczenie z KRUS
o podleganiu ubezpieczeniu
spolecznemu rolnik6w z tego
ty.tuiu lub dow6d opiacania
skladek w KRUS,
c) pobieranie nauki za6wiadczenie ze szkoly lub
szkoly wyZszej o pobieraniu nauki
w trybie dziennym stacj onamym
oSwiadczenie ro dzica zawarte
w deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu, w przypadku
rodzefl stwa bgd4cego uczniem
szkoly/zespolu - oSwiadczenie
rodzica

pierwsze miejsce przedszkola na liScie
preferencji kandydata

4

w przypadku. gdy liczba kandydat6w,
kt6rzy uzyskali takq sam4 liczbg
punkt6w, jest wigksza od liczby
miej sc, komisja rekutacyjna dokonuje
kwalifikacji kandydat6w w oparciu
o ich wiek, rozpoczynaj4c

5

2

oSwiadczenie rodzica zawarte
we wniosku o przyjgcie dziecka
do przedszkola

1

oiwiadczenie rodzica zawarte
we wniosku o przyjgcie dziecka
do przedszkola

od kandydat6w naj starszych

uwzglgdniaj4c rok, miesi4c i dzieri
urodzenia

2.

Kryteria obowi4zuj4ce w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym
do oddzialu przedszkolnego z bialoruskim jgzykiem nauczania w Przedszkolu
Samorzqdowym Nr 14 w Bialymstoku, Przedszkola Samorzqdowego Nr 36 im. Marii
Montessori w Bia[ymstoku specjalizujqcego sig w iywieniu dzieci wymagaj4cych
stosowania specjalistycznej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza oraz
do Przedszkola Samorz4dowego Nr 4l Integracyjnego w Biatymstoku oferuj4cego
opiekg dla dzieci na diecie cukrrycowej

L.p.

1

2

,tr

Krlterium

Liczba
punkt6w

dziecko 6-letnie zobowiqzane
do odbycia rocmego obowiqzkowego
przygotowania przedszkolnego
lub dziecko 7-letnie i starsze,
z odroczonym obowi4zkiem szkolnym
lub dziecko 5-letnie posiadaj4ce prawo
do korzystania z wychowania
przedszkolnego, kt6remu Gmina
Bialystok ma obowi4zek zapewnid
warunki do realizacj i tego prawa

44

odwiadczenie rcdzica zawarte
we wniosku o przyjgcie dziecka
do przedszkola

22

odwiadczenie rodzica/-6w
wraz z dokumentami
poSwiadczaj4cymi odpowiednio:
a) zatrudnienie - zaSwiadczenie
z zakladu pracy,
b) prowadzenie gospodarstwa
rolnego - zaSwiadczenie z KRUS
o podleganiu ubezpieczeniu
spolecznemu rolnik6w z tego
tytulu lub dow6d oplacania
skladek w KRUS,

pozostawanie obojga rodzic6w lub
odpowiednio rodzica samotnie
wychowuj qcego kandydata
w zatrudnieniu, prowadzenie
gospodarstwa rolnego. pozarol niczej
dzialalno6ci gospodarczej lub
pobieranie nauki w trybie dziennym
stacjonamym i deklarowanie
w zwi4zku z tym potrzeby
zapewnienia dziecku calodziennego
pobltu w przedszkolu

Dokument potwierdzaj4cy
kryterium

c) pobieranie nauki zaSwiadczenie ze szkoly lub
szkoly wy2szej o pobieraniu nauki
w trybie dziennym stacjonamym

Krleria indywidualne wynikajqce

a) dziecka, kt6rego rodzice wnioskuj4
o przyjgcie do oddzialu
przedszkolnego z bialoruskim
jgzykiem nauczania w Przedszkolu

ze specyfi

12

SamorzEdowym Nr 14 w Bialymstoku
lub

,

b) dziecka, u kt6rego stwierdzono
alergig pokarmowq (nie dotyczy
dziecka, u kt6rego stwierdzono
wyl4cznie alergig na bialko mleka
krowiego i/lub nietolerancjQ laktozy),
kl6rego rodzice wnioskuj4 o przyjgcie
do Przedszkola Samorz4dowego Nr 36
im. Marii Montessori w Bialymstoku
lub

12

c) dziecka, u kt6rego stwierdzono
cukzycq, kt6rego rodzice wnioskujq
o przyjgcie do Przedszkola
Samorzqdowego Nr 4l Integracyjnego
w Bialymstoku

t2

ki przedszkola, dotyczqce:

oSwiadczenie rodzica
o wyra2eniu woli uczgszczania
dziecka do oddzialu
przedszkolnego z biaioruskim
j gzykiem nauczania lub

za6wiadczenie od lekarza

4

rozpoczynanie lub kontynuowanie
w roku szkolnym, na kt6ry
prowadzona jest rekrutacja edukacji
w danym przedszkolu przez
rodzeristwo kandydata

6

5

pierwsze miejsce przedszkola na liScie
preferencji kandydata

2

o stwierdzonej alergii
pokarmowej lub

zadwiadczenie od lekarza

o stwierdzonej cukrzycy

odwiadczenie rodzica zawarte
w deklaracj i o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu
oSwiadczenie rodzica zawarte
we wniosku o przyjgcie dziecka
do przedszkola

w przypadku, gdy liczba kandydat6w,
kt6rzy uzyskali tak4 sam4 liczbg
punkt6w, jest wigksza od liczby
6.

miejsc, komisja rekrutacyj na dokonuje
kwalifikacji kandydat6w w oparciu
o ich wiek, rozpoczynaj qc
od kandydat6w najstarszych
uwzglgdniaj4c rok, miesi4c i dzieri
urodzenia

I

oiwiadczenie rodzica zawarte
we wniosku o przyjgcie dziecka
do przedszkola
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