ZARZADZENIE NR

30

t22

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia ...!.1.. stycznia 2022 r.
w sprawie bkreSlenia terminr5w przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
i postgpowania uzupelniajqcego do szkril podstawowych prowadzonych przez Miasto
Bialystok na rok szkolny 202212023 oraz kryteririw branych pod uwagg i dokumentr5w
niezbgdnych do potwierdzenia spelnienia tych kryterirfw, a tak2e liczby punktriw
mo2liwych do uzyskania za poszczegrilne kryteria

Na podstawie art. 154 ust. I pkt 1 oraz ust. 3 w zwi4zku z u1.29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarz7dzam,
co nastgpuje:

terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpor.lania
uzupelniaj4cego. w-tym terminy skladania dokument6u'. na rok szkolny 202212023 do klas
I szk6l podstawor.l'ych prowadzonych przez Miasto Bialystok, zgodnie z zal4cznikiem

$ 1. OkreSlam

Nr I do niniejszego zarz4dzenia.

$ 2. Okre6lam terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania
uzupelniajqcego, w tym terminy skladania dokument6w. na rok szkolty 202212023
do oddzial6w sportowl'ch i mistrzostwa sportowego, klas wyZszych ni2 klasa I szk6l
podstau,owych prowadzonych przez Miasto Bialystok, zgodnie z zal4cznikiem
Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
Okre6lam terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania
uzupelniajqcego, w tym terminy skladania dokument6w. na rok szkolny 2022/2023
do oddzial6u, dwujgzycznych, zorganizowanych rv szkolach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Bialystok. zgodnie z zal4cznikiem Nr 3 do niniejszego zarz4dzenia.

$ 3.

$ 4.W postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym na rok szkolny
202212023 do klas pierwszych szk6l podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok
obowiqzuj4 kryteria oraz dokumenty niezbgdne do potw-ierdzenia tych kyteri6w okreSlone
w uchwale Nr XIX/3 1 6/20 Rady Miasta Bialystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie
okreSlenia kyteri6w obowi4zuj4cych w- postgpowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szk6l podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok. dla kandydat6w zamieszkalych
poza obwodem wybranej szkoly podstau.owej, okreSlenia dokument6w niezbgdnych
do potwierdzenia spelniania krlteri6w oraz przyznania liczby punkt6w ka2demu kryterium
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 503). zgodnie z zalqcznikiem Nr 4 do niniejszego
zarzEdzenia.
$ 5. Wykonanie zarzEdzenia powierzam dyrektorom szk6l podstawowych oraz dyrektorom
zespoi6w szk6l, w sklad kt6rych wchodz4 szkoly podstawowe.
$ 6. Nadz6r nad wykonaniem zarz4dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Edukacji
Urzgdu Miejskiogo w Bial),rnstoku.
$ 7. Zarz4dzenie wchodzi

w Zycie z dniem podpisania.

Zarz4dzente podaje sig do publicznej n'iadomoSci poprzez ogloszenie
Inlormacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

$ 8.

1,.

P

'

DB

ai1at

w

Biuletynie

w:"u-

Rtd.ntckt

DENTA MIASTA
ZAS TqPCA PREZT

h

Zal4cznik Nr 1 do ZARZ\DZENIA NR ... 1,9.......t22

PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU

z dnta ..1.4... stycznia2l22 r.
Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniaj4cego,
w tym terminy skladania dokument6w. na rok szkolny 202212023 do klas I szk6l
podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok

L.p

I

2.

Rodzaj czynnoSci

Zlozerrie wniosku o przyjgcie do klasy pierwszej
szkoly podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj4cymi spelnienie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagq
w postgpowaniu rekrutacyj nym

Przeprowadzenie pr6b sprawno5ci frzycznej.
stanowi4cy warunek przyjgcia do oddzialu
sportowego

Termin
w postgpowaniu
uzupelniaj4cym

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyjnym

od 30 maja2022

r.

od 24 lutego 2022 r .
do l0 marca 2022 r.
do godz. 15.00

do 6 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

od24 lutego 2022 r
do 3 marca 2022 r.
do godz. 15.00

od 30 maja 2022 r.
do 1 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

do oddzial6w
sportowych

do oddzial6w
sportowych

od 4 marca 2022 r.
do 7 marca 2022 r.

6 czerwca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg
-)

:l

4il

rekrutacyjnq listy kandydat6w, kt6rzy uzyskali
pozlt).wne wyniki pr6b sprawnoSci fizycznej.
o kt6rych mowa w pkt 2
Weryfikacja przez komisjE rekutacyj n4
wniosk6w o przyjgcie do klasy pierwszej szkoly
podstawowej i dokument6w potwierdzajqcych
spelnianie przez kandydata warunk6w lub
kry.teri6r.r branlch pod uwagg \r postgpowaniu
rekrutacyj nym. u tym dokonanie przez
przewodnicz4cego komisji rekrutacyjnej
czynno6ci, o kt6rych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
o5wiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

do 8 marca 2022 r.
o godz. 12.00

do 25 marca 2022 r.
do godz. I 2.00

7 czerwca2022

r

o godz. 12.00

do

2l

czerwca 2022 r.
do godz. 12.00

5

6

l

Podanie do publicznej wiadomo5ci przez komisjg
rekutacyj n4 listy kandydat6w

zakwalifi kowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

30 marca 2022 r.
o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjgcia do klasy pierwszej szkoly podstawowej
u postaci pisemnego osw iadczenia

do 4 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg
rekrutacyj n4 listy kandydat6w przyjgtych

5 kwietnia 2022 r.

i kandydat6w nieprzyjgtych

o godz. 15.00

z

4.[q

24 czerwca2022 r.
o godz. i 5.00

do 29 czerwca 2022
do godz. 15.00

30 czerwca 2022 r.
o godz. i 5.00

r.
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Zal4cznik Nr 2 do ZARZ,\DZENIA NR

122

PREZYDENTA MIASTA BIAI-EGOSTOKU

z dnia ...14... stvcznia 2022 r.

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupehriai4cego,
w tym terminy skladania dokument6w, na rok szkolny 202212023 do oddzial6w sportowych
i mistrzostwa sportowego. klas wy2szych ni2 klasa I szk6l podstawowych prowadzonych
przez Miasto Bialystok

Termin
w postgpowaniu
uzupelniai4cym

Term in

L.p.

I

1

{,il'

Rodzaj czynno(ci
ZloZenie wniosku o przyjgcie do oddziaiu
sportowego i mistrzostwa sportowego klasy
wylszej niZ klasa I szkoly podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzaj4cymi spelnienie
przez kandydata warunk6w lub krlteri6w
branych pod uwagg w postepowaniu
rekrutacyjnym
Przeprowadzenie pr6b sprawnoSci fizycznej.
stanowi4cy warunek przyjgcia do oddzialu
sportowego i mistrzostwa sportowego

w postgpowaniu
rekrutacyjnym

od 24 htego 2022 r.
do 4 marca 2022 r.
do godz. 1 5.00

od 8 marca 2022 r.
do 10 marca 2022 r

-)

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisj E rekrutacyj n4 listy kandydat6w. kt6rzy
uzyskali pozytywne wyniki pr6b sprawnoSci
frzycznej, o kt6rych mowa w pkt 2

14 marca 2022 r
o godz. 15.00

4

Dostarczenie przez kandydat6w Swiadectwa
promocyjnego do klasy wyZszej ni2 klasa I lub
jego kopii poSwiadczonej za zgodnoit z
oryginalem przez dyrektora szkoly

do 28 czerwca 2022
do godz. 15.00

l

Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjnE
wniosk6w o przljqcie do klasy wyZszej niZ
klasa I oddzial6w sportowych i mistrzostwa
spoftowego zorganizowanych w szkolach
og6lnodostgpnych oraz dokument6w
potwierdzaj4cych spelnianie przez kandydata
warunk6w lub krlteri6w branych pod uwagg
w postgpowaniu rekrutacyjnym. w tym
dokonanie przez przewodnicz4cego komisj i
rekrutacyjnej czynnoSci, o kt6rych mowa
w art. I 50 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oiwiatowe (Dz.U.z202l r.
poz. i 082)

do 29 czerw-ca 2022
do godz. 10.00

od

I

sierpnia 2022 r

do 4 sierpnia 2022 r
do godz. 15.00

8 sierpnia 2022

r

9 sierpnia 2022 r
o godz. 15.00

r.

r.

do l2 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

do l9 sierpnia 2022 r.
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
6

komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifi kowanych i kandydatou
niezakwalifikowanych

7

Dostarczenie przez kandydat6w
zakwalifi kowanych oryginalu Swiadectwa
promocyjnego do klasy wyZszej niZ klas I,
o ile nie zostal on zloZony w terminie
wskazanym u, pkt 4

IJ

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisj g rekrutacyin4 listy kandydat6w
przyj gtych i kandydat6w nieprzyjgtych

30 czerwca 2022 r
o godz. 15.00

4 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

d,o

5lipca2022

r.

o godz. 15.00

23 sierpnia 2022 r
do godz. 15.00

do 25 sierpnia 2022 r.
do godz. 12.00

26 sierpria 2022 r.
o godz. i 5.00
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Zal4cznlkNr 3 do ZARZ,{DZENIA NR

.

.. ..1Q.

.....t22

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z

dnia ...1.1.. stycznia2022 r.

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniaj4cego.
w tym terminy skladania dokument6w. na rok szkolny 202212023 do oddzial6w
dwujgzycznych zorganizowanych w szkolach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Bialystok

L.p

1

2

J

4.

5

lN

Rodzaj czynnodci

Zloilenie wniosku o przyjgcie do oddzialu
dwujgzycznego szkoly podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzaj4cymi speinienie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagE \\ postgpowaniu
rekrutacyjnym
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji
jgzykowych przeprowadzonego na
warunkach ustalonych przez radg
pedagogiczn4, stanowi4cy warunek przyjgcia
do oddzialu dwujgzycznego
Podanie do publicznej wiadomo6ci przez
komisjg rekrutacyjnq listy kandydat6w.
kt6rzy uzyskali pozltywne wyniki
sprawdzianu predyspozycji j gzykowych,
o kt6rych mou a w pkt 2
Dostarczenie przez kandydat6w riwiadectwa
promocyjnego do klasy VII lub jego kopii
potwierdzonej za zgodnoSd z oryginalem
przez dyreklora szkoly
Weryfikacja przez komisjg rekrutacyjn4
wniosk6w o przyjgcie do oddzialu
dwujEzycznego szkoly podstawowej
i dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagE w postEpowaniu
rekrutacljn) m. w tym dokonanie przez
przewodn iczqcego komisji rekrutacyj nej
czynno5ci. o kt6rych mo\rya w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo
oSwiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postgpowaniu

od24lt;r.ego 2022 r.
do 7 marca 2022 r.
do godz. 15.00

od I sierpnia 2022 r.

uzupelniai4cym

do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

od l1 maja 2022 r.
do l3 maja 2022 r.

5 sierpnia 2022 r.

16 maja 2022 r
o godz. 15.00

8 sierpnia 2022 r.
o godz. 15.00

do 28 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

do l0 sierpnia 2022 r
do godz. 15.00

do 29 czerwca2022 r.

do 29 sierpnia 2022 r.

do godz. 10.00

do godz. 10.00

6

7

8

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w

zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych
Dostarczenie przez kandydat6w
zakwalifikowanych oryginalu Swiadectwa
promocyjnego do klasy VII. o ile nie zostal
on zlozony w terminie wskazanym w pkt 4
Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przyjgtych i kandydat6w nieprzyjgtych

30 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

23 sierpnta 2022 r.
do godz. 15.00

do 4lipca2022 r.
do godz. 15.00

do 25 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

5 lipca 2022 r
o godz. 15.00

26 sierpnia 2022 r.
o godz. 15.00
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Zal4cznikNr 4 do ZARZ,{DZENIA NR ...?9........t22

PREZYDENTA MIASTA BIAI.EGOSTOKU

,

aniu

...!.1.. stycznia2)22 r.

Kryteria obowiqzuj4ce w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniaj4cym
do klas pierwszych szk6l podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok.
kandydat6w
zamieszkalych poza obwodem wy_branej szkoiy podstawowej. dokumenty
dla
niezbgdne do potwierdzenia spelniania kryteri6n' oraz liczba punkt6w ptzyznana kazdemu
kryteriurn

Kryterium

L.p.

I

Dziecko uczgszcza do oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej albo
do przedszkola w zespole szk6l, do kt6rych
prowadzona jest rekrutacja
Dziecko. kt6rego rodzefistwo uczgszcza i
bEdzie uczgszczai w roku szkolnym. na kt6ry
prowadzona.iest rekrutacja, do danej szkoly
podstawowej /zespolu szk6l

-,\

.+

Liczba
punkt6w

21

oiwiadczenie rodzica

Przynajmniej jedno z rodzic6w kandydata
pracuje w obwodzie danej szkoly
podstawowej

l3

oSwiadczenie rodzica oruz
aktualne zaiwiadczenie
z zakladu pracy (nie starsze niz
dni)

Dziecko z rodziny zarejestrowane.i w
Programie Bialostocka Karta DuZej Rodziny

I

oSqiadczenie rodzica
oSwiadczenie rodzica zawarte

)

6

{N

Dziecko zamieszkuje na terenie Bialegostoku

Samotne wychowy,l'anie kandydata w

rodzinie

2

we wniosku o przyjgcie dziecka
do klasy piervvszej szkoty
podstawowej

I

oSwiadczenie rodzica

7

Objqcie kandydat a piecz4 zastQpczq

1

oSwiadczenie rodzica

It

NiepelnosprawnoSi kandydata

I

oiwiadczenie rodzica

()

Niepelnosprawno(i rodzica kandydata

1

oiwiadczenie rodzica

10.

NiepelnospiawnoSt oboj ga rodzic6u
kandydata

I

o(wiadczenie rodzica

ll

Niepelnosprawnoii rodzeistwa kandydata

I

o(wiadczenie rodzica

3

12.

I )-

Dziecko. kt6rego rodzice wnioskuj4 o
przyjEcie do kl. I SP Nr 4 i oSwiadczaj4. i2
dziecko bgdzie uczestniczylo w dodatkowej
nauce jgzyka bialoruskiego
W przypadku wigkszej Iiczby kandydat6w,
kt6rzy uzyskali 16wnorzgdne wyniki, od
liczby miejsc. komisja rekrutacyjna ustalai4c
kolejnoSi kwalifikacji. bierze pod uwagg
starszy wiek kandydata

oSwiadczenie rodzica zaw arle
50

l

we wniosku o przyjgcie dziecka
do klasy pierwszej szkoly
podstawowej

oSwiadczenie rodzica
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