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zmieniaj4ce zarz4dzenie w sprawie okreslenia terminriw przeprowadzenia postgpowania
rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniajqcego do szkril podstawowych prowadzonych
przez Miasto Bialystok na rok szkolny 202012021oraz kryteri6w branych pod uwagg

i dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelnienia tych kryteri6w, a takie liczby
punkt6w moZliwych do uryskania za poszczeg6lne krateria

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 w zwigku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe (Dz. tJ. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.t) zarz4dzam,
co nastgpuje:

$1.
W zarz4dzeni,t Nr 61120 Prezydenta Miasta Bialegostoku z drua 27 stycznia 2020 r.
w sprawie okre(lenia termin6w przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego
i pos4powania uzupelniaj4cego do szk6t podstawowych prowadzonych przez Miasto
Bialystok na rok szkolny 2020/2021 oraz kryteri6w branych pod uwagg i dokument6w
niezbgdnych do potwierdzenia spelnienia tych kryteri6w, a tak2e liczby punkt6w mo2liwych
do uzyskania za poszczeg6lne kryeria wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany: Zalqcznik Nr I i 3
otrzymuj4 brzmienie okreSlone w zal4czniku Nr 1 i 2 do niniejsze go zart4dzenia.

$2.
Nadzor nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Edukacji
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

$3.
Zarzadzerue wchodzi w Lrycie z dniem podpisania.

$4.

z.arz'edzerre oodaje siE do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w Biuletynie lnformacji
Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku.
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I Zmiany tekstu jednoli
1681. poz. 1818, poz. 2

tego uymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. tJ. z 2019 r. poz. I 680, poz
'197 , poz. 2248 oraz Dz. U . z 2020 r. poz. 37 4.
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Zal4cznik Nr t do ZARZ\DZENIA NR4.4tl20

PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia .9i.rr.+*tb..... zOzo r.
0

,.Zal4cznik Nr 1 doZARZ\DZENIA NR 61120

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnta 27 stycznia 2020 r .

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniaj4cego,
w tym terminy skladania dokument6w. na rok szlolny 202012021 do klas I szk6l

podstawowych prowa&onych przez Miasto Biatystok

L.p. Rodzaj czynnoSci

Termin
w postgpowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postgpowaniu
uzupelniajqcym

I

od24lutego 2020 r.
do 6 marca2020 r.
do godz. 15.00

od I czerwca 2020 r.
do 8 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

od 24 lutego 2020 r.
do 28 lutego 2020 r.
do godz. 15.00

do oddzial6w
sportowych

od I czerwca 2020 r.
do 3 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

do oddzial6w
sportowych

2

Przeprowadzenie pr6b sprawnoSci frzycznej,
stanowi4cy warunek przyjgcia do oddzialu
sportowego

od 2 marca 2020 r.
do 4 marca 2020 r.

od 3 sierpnia 2020 r.
do 7 sierpnia 2020 r.

J

Podanie do publicznej wiadomo5ci przez komisjg
rekrutacyjn4 listy kandydat6w, kt6rzy uzyskali
pozytywne wyniki pr6b sprawnoSci fizycznej,
o kt6rych mowa w pkt 2

do 5 marca 2020 r.
do godz. 12.00

10 sierpnia 2020 r.
do godz. 12.00

Weryfrkacja przez komisjg rekrutacyjnq
wniosk6w o przyjEcie do klasy pierwszej szkoty

podstawowej i dokument6w potwierdzaj4cych
spelnianie przez kandydata warunk6w lub
kryteri6w branych pod uwagg w postgpowaniu

rekrutacyjnym. w tym dokonanie przez

przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej

czynnoSci, o kt6rych mowa w art. 150 ust. 7

do 23 marca 2020 r.
do godz. 12.00

do 12 sierpnia 2020 r.
do godz. 12.00

Zlo2enie wniosku o przyjEcie do klasy pierwszej
szkoly podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj4cymi spelnienie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w branych pod uwagg
w po stgpowaniu rekrutacyj nym

4.

e,



ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo
o6wiatowe (Dz. U. 22019 r. poz. 1148 ze zm.)

)

Podanie do publicznej wiadomoSci przez komisjg
rekrutacyj n4 listy kandydat6w
zakwalifi kowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

26 marca2020 r.
do godz. 15.00

l3 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

6
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjgcia do klasy pierwszej szkoly podstawowej
w postaci pisemnego oSwiadczenia

do l8 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomo5ci przez komisjg
rekrutacyj n4 listy kandydat6w przyjgtych
i kandydat6w nieprzyj gtych

I kwietnia 2020 r.
do godz. 15.00

20 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00"
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do 3 I marca 2020 r.
do godz. 15.00



Zal4cn:k Nr 2do ZARZ,{DZEN IA NR h./. ?-/20

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

,6"'u .d.nrctr'9 ...2020 r.

,,Zal4cmik Nr 3 do ZARZ,{DZENIA NR 61/20

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dria 27 stycznia 2020 r .

Terminy przeprowadzenia postgpowania rekrutacyjnego i postEpowania uzupelniaj4cego,

w tym terminy skladania dokument6w, na rok szJr'olny 2020/2021 do oddzial6w
dwujgzycznych, zorganizowanych w szkolach podstawowych prowadzonych

przez Miasto Biatystok

L.p. Rodzaj czynnoici
Termin
w postgpowaniu
rekrutacyj nym

Termin
w postgpowaniu
uzupelniaj4cym

I

Zlo2enie wniosku o przyjgcie do oddziatu
dwujgzycznego szkoly podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzaj4cymi spelnienie
przez kandydala warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyj nym

od 24 lutego 2020 r.
do 6 marca 2020 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2020 r.
do 5 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

l

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji
j gzykowych przeprowadzonego na

warunkach ustalonych przez radg
pedagogicznq, stanowi4cy warunek przyjgcia
do oddziatu dwuj Qzyczrrcgo

od 19 czerwca 2020 r.
do 29 czerwca 2020 r.

6 sierpnia 2020 r.

J

Podanie do publicznej wiadomoSci przez

komisjg rekrutacyj n4 listy kandydat6w,
kt6rzy uzyskali po4tywne wyniki
spraw&ianu predyspozycji jgzykowych,

o kt6rych mowa w pkt 2

do 30 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

do 7 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

.+

Dostarczenie przez kandydat6w Swiadectwa

promocyjnego do klasy VII lubjego kopii
potwierdzonej za zgodnoS6 z oryginalem
przez dyrektora szkoly

do 2lipca2020 r.
do godz. 15.00

do I I sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00

e



)

Weryfikacja przez komisjg rekrutacyj n4
wniosk6w o przyjqcie do oddzialu
dwuj gzycznego szkoly podstawowej
i dokument6w potwierdzaj 4cych spelnianie
przez kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnym. w tym dokonanie przez
przewodnicz4cego komisj i rekrutacyjnej
czynno3ci, o kt6rych mowa w art. 150 ust. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oiwiatowe (Dz. U. 22019 r. poz. 1 148

zezm.)

do 3 lipca 2020 r.

do godz. 10.00

do 20 sierpnia 2020 r.

do godz. 10.00

6

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisjg rekrutacyj n4 listy kandydat6w
zakwalifi kowanych i kandydat6*'
niezakwalifikowanych

6 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

2l sierpnia 2020 r.
dogodz. 15.00

7

Dostarczenie przez kandydat6w
zakwalifi kowanych oryginalu Swiadectwa
promocyjnego do klasy VII, o ile nie zostal
on zloZony w terminie wskazanym w pkt 4

do 7 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

do 25 sierpnia 2020 r
do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisjg rekrutacyj nq listy kandydat6w
przyiqtych i kandydat6w nieprzyjgtych

8 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

26 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00"
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