
TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

 

 

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 

uzupełniającego 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego oddziale 

przedszkolnym w SP2  

 

 

od 04.03 do 10.03 

w godzinach pracy szkoły 

 

 

   ------------------------ 

Podpisanie umowy przez rodziców 

 

Uruchomienie w systemie 

informatycznym oferty przedszkoli / 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz możliwości 

wypełniania wniosku w systemie 

 

 

 

od 11.03 do 31.03 

w godzinach pracy szkoły 

 

 

 

od 10.06 do 16.06 

w godzinach pracy 

szkoły 
Składanie wniosku o przyjęcie wraz  

z załącznikami w przedszkolu / szkole 

pierwszego wyboru 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych  

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym 

możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko 

zostało zakwalifikowane do przyjęcia 

 

16.04 do godz. 15.00  

 
 

 

 24.06 do godz. 15.00  

 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli zapisu dziecka do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego 

w szkole, do którego dziecko zostało 

zakwalifikowane   

od 17.04 do 25.04  

w godzinach pracy szkoły 

 
 

od 25.06 do 27.06  

w godzinach pracy 

szkoły 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych  

 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym 

możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko 

zostało przyjęte. 

 

28.04 do godz. 15.00   
 

 

 

 

 

30.06 do godz. 15.00  

Podpisanie umowy przez rodziców 

dzieci przyjętych do oddziału 

przedszkolnego przy SP2 

od 29.04. do 09.05.  

w godzinach pracy szkoły  

Składanie wniosku do komisji 

rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

Przygotowanie i wydanie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Złożenie, do dyrektora 

przedszkola/szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 



 

 

KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

 

 

1) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria 

ustawowe. 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe (lit. a - g) 

Mają one jednakową wartość - każde po 50 punktów. 

 

a) wielodzietność rodziny kandydata 

 definicja kryterium:  

wielodzietność rodziny - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci 

 dokument potwierdzający spełnianie kryterium: 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium: 

oświadczenie - składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

b) niepełnosprawność kandydata 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e: 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), 

 forma dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

określonych w lit. b-e: 

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii 

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 definicja kryterium: 

samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 

orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba 

że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem  

Rozstrzygnięcie przez dyrektora 

przedszkola/szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora 
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 dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu  

- oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium: 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu - składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu  

z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność  

z oryginałem przez rodzica kandydata  

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 dokument potwierdzający spełnianie kryterium: 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) 

 forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium: 

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub 

w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata.  

 

2) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria 

samorządowe. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/oddział 

przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone przez 

dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, tzw. kryteria 

samorządowe, określone poniżej (lit. a) - f)). 

a) dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymaga ono 

zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego  

 dokument potwierdzający spełnianie kryterium:  

oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 

działalności gospodarczej, wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, odbywaniu  studiów w systemie dziennym lub prowadzeniu 

pozarolniczej działalności gospodarczej i potrzebie zapewnienia dziecku  

w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole pobytu całodziennego  

 

b) kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki Przedszkola Samorządowego 

Nr 14 i Przedszkola Samorządowego Nr 36 
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 definicja kryterium: 

- dziecko, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w PS Nr 14, jako 

przedszkola I wyboru  

- dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka,  

u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego lub /i 

nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do PS Nr 36,  

jako przedszkola I wyboru 

 dokument potwierdzający spełnianie kryterium:  

oświadczenie o stwierdzonej przez lekarza alergii pokarmowej 

 

c) dziecko, którego rodzeństwo* będzie kontynuowało w roku szkolnym 

2014/2015 edukację w przedszkolu / szkole podstawowej / zespole I wyboru 

(zespole szkolno-przedszkolnym lub zespole szkół) 

 

d) co najmniej dwoje dzieci* z jednej rodziny zgłaszanych po raz pierwszy do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole I wyboru 

e) dziecko  rodziny z dwojgiem dzieci*  

f)  dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny* 

 dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów lit. c) – f): oświadczenia.  

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

*w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki od liczby 

miejsc, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę młodszy wiek 

Kryterium 
Liczba 

punktów 

a) dziecko, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują, wykonują 

pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 

prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą i wymaga ono zapewnienia w przedszkolu pobytu 

całodziennego   

24 

b) kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola; dotyczą 

wyłącznie: 

-     dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  

z białoruskim językiem nauczania w PS Nr 14, jako przedszkola I wyboru 

-   dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka,  

u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego lub /i 

nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do PS Nr 36,  

jako przedszkola I wyboru 

12 

c) dziecko, którego rodzeństwo* będzie kontynuowało w roku szkolnym    

      2014/2015 edukację w przedszkolu / szkole podstawowej / zespole I wyboru 
6 

d) co najmniej dwoje dzieci* z jednej rodziny zgłaszanych po raz pierwszy do 

przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole I wyboru 3 

e) dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci* 2 

f)   dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej      

      Rodziny*  
1 



odpowiednio: rodzeństwa - dotyczy kryterium określonego pod lit. c) / najmłodszego dziecka 

w rodzinie - dotyczy kryteriów określonych pod lit.: d), e), f).  


