
z ARZ 4DZENLE NR .9.!.../23

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z ania /.?... stycznia 2023 r.

t sprawie okre5lenia terminrirv przeprowadzenia postgpowania rekrutacljnego
i postgpowania uzupelniajqcego do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych

w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Biatystok
na rok szkolnl' 202312021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt I oraz ust. 3 ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz. lJ . z 2021 r. poz. 1082 ze zm.tl zarz4dzam, co nastgpuje:

$ l. OkreSlam terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania

uzupelniaj4cego, w tym terminy skladania dokument6w na rok szkolny 202312024

do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
prowadzonl'ch przez Miasto Bialystok. zgodnie z zal4cznikiem do niniejszego zarz4dzenia.

$ 2. Kry'teria brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym i postgpowaniu uzupelniajEcym
oraz dokumenty niezbgdne do potwierdzenia spelniania tych kryteri6w, a takze liczbq punkt6w
moZliw4 do uzyskania za poszczegolne kry'teria okreSla uchwala Nr XXXIII/53 I i 

'l 7 Rady
Miasta Bialystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okre5lenia kr)'teri6w obowiqzujqcych
na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych
w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok. okreSlenia dokument6w
niezbgdnych do potwierdzenia spelniania krlteri6w oraz przyznania liczby punkt6w kazdemu
kryerium (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz.521).

$ 3. Wykonanie zarz4dzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szk6l podstawowych,

w kt6rych zorganizowano oddziaiy przedszkolne.

$ 4. Nadz6r nad wykonaniem zarz4dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Edukacji.

$ 5. Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

ENTA MIASTA

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone u' Dz. U. z 2022 r. poz. 655. 1079, I I 16.
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Zalqcznik

do zarzqdzenia N r .Q!1...12:

Prerydenta Miasta Bialegostoku

z anial-3... stycznia 2023 r.

tl*

Rodzaj czynnoSci
Termin

w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postgpowaniu
uzupelniaj4cym

I

Zlo2etie wniosku o przyjgcie
do przedszkola lub oddzialu
przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi
spelnianie przez kandydata krlteri6w
branych pod uwagq w postgpowaniu
rekrutacy.jnym.

od 27 lutego 2023 r
do l0 marca 2023 r

do godz. 15.00

od 26 maja 2023 r.
do 2 cz.erwca 2021 r -

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisjg rekrutacyj nq
wniosk6w o przyjgcie do przedszkola
i dokument6w potwier&aj4cych
spelnianie przez kandydata klteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacylnym.

do 27 marca2023 r
do godz. 12.00

do l6 czerwca 2023 r.
do godz. 12.00

-)

Podanie do publicznej wiadomo6ci
ptzez komisjg rekrutacyjnq listy
kandydat6w zakwalifi kowanych
i niezakwalifi kowanych.

30 marca 2023 r.
o godz. 15.00

20 czerwca2023 r.
o godz. 15.00

4
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjgcia dziecka do przedszkola
(w postaci pisemnego oSwiadczenia).

do 3 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00

do 22 czerwca2023 r.
do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomo5ci przez
komisjg rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przyj gtych i nieprzyjgtych.

4 kwietnia 2023 r
o godz. I 5.00

lN

t,ztLt rrrSTA

Rtt I

Lp.

23 czerwca2023 r.
o godz. I 5.00


