
Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej  

na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok  

 

 

Uruchomienie w systemie informatycznym informacji o wolnych miejscach  

w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, a także 

możliwości wypełnienia w systemie wniosku nastąpi w dniu 13 czerwca br.  

Z uwagi na trwający proces odraczania obowiązku szkolnego i w związku z tym 

zmieniające się w poszczególnych przedszkolach i szkołach zapotrzebowanie na miejsca 

wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 – letnich, w niektórych przedszkolach / szkołach 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych, a w konsekwencji podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może zostać przesunięte na sierpień br., zgodnie  

z poniższym terminarzem. 

              Wszystkim dzieciom 5 i 6 – letnim zamieszkałym na terenie miasta Białystok 

zostanie zapewnione miejsce realizacji przygotowania przedszkolnego.   

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na analogicznych zasadach jak 

rekrutacja kwietniowa, na wolne miejsca. Aktualne są zasady (poza terminarzem) oraz 

kryteria określone w dokumencie „Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku na rok szkolny 

2014/2015”, zamieszczonym na stronie www.bialystok.formico.pl.  

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego poza obszarem miasta 

Białystok mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  

w szkole podstawowej Miasta Białegostoku w postępowaniu uzupełniającym (wypełniony 

odręcznie wniosek należy złożyć w placówce I wyboru), jednak przyjęcie takiego dziecka 

będzie mogło nastąpić dopiero po 31 sierpnia 2014 r., jeżeli przedszkole/szkoła będzie 

dysponowała wolnymi miejscami, a gmina na terenie której dziecko zamieszkuje, wyrazi 

zgodę na ponoszenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym  

w szkole prowadzonym przez Miasto Białystok. 

Informacji dotyczących rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (085) 869 63 60, 869 63 46, 869 63 43.  
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Rodzaj czynności Terminy postępowania uzupełniającego 

Wypełnianie wniosków w 

systemie oraz składanie 

podpisanych wniosków w 

przedszkolu / szkole I wyboru 

wraz z załącznikami. 

 

od 13.06. do 20.06 

w godzinach pracy przedszkola / szkoły 

Podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. 

 

26.06 do godz. 15.00  

z zastrzeżeniem, iż z uwagi na trwający 

proces odraczania obowiązku szkolnego 

termin ten w niektórych przedszkolach / 

szkołach może zostać przesunięty na 20.08 

Potwierdzanie przez rodziców 

woli zapisania dziecka do 

przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole, do 

którego dziecko zostało 

zakwalifikowane. Rodzice 

składają pisemne potwierdzenie 

woli zapisania. 

do 30.06 

z zastrzeżeniem, iż z uwagi na trwający 

proces odraczania obowiązku szkolnego 

termin ten w niektórych przedszkolach / 

szkołach może zostać przesunięty na 22.08 

 

w godzinach pracy przedszkola / szkoły 

Podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

2.07 do godz. 15.00  

z zastrzeżeniem, iż z uwagi na trwający 

proces odraczania obowiązku szkolnego 

termin ten w niektórych przedszkolach / 

szkołach może zostać przesunięty na 25.08 

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 szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie przez dyrektora 

szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 

dyrektora 


