ZASADY REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 5-6 latki
NA ROK SZKOLNY 2022/2023:
1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem
systemu elektronicznego.
2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie:
https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Wnioski będą również do
pobrania w sekretariacie szkoły od 24 lutego 2022 r.
3. Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych lub
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanego.
4. Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej wybrany na
pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
5. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie
wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie
papierowej wyłącznie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.
Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego w terminie do 10 marca 2022 r. do godz. 15.00 w
przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w
rekrutacji. Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w
systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w
formie papierowej.
6. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające
spełnianie kryteriów.
7. Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych
w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski
sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za
sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie elektronicznym.
9. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wymienione poniżej.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego,
w formie
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i

niezakwalifikowanych do przyjęcia, 29 marca 2022 r. o godz. 15.00. Informacja
ta dostępna będzie również na stronie internetowej przedszkola/szkoły oraz
poprzez zalogowanie do systemu naboru (dla rodziców, którzy złożyli wnioski
elektronicznie).
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują w przedszkolu lub
szkole oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie do 1 kwietnia 2022 r. do
godz. 15.00. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu tylko
poprzez elektroniczny system naboru. Niepodpisanie ww. oświadczenia we
wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i
będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych. Jeśli
dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli,
rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji
wychowania przedszkolnego. Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym,
przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych
miejsc, w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00. Informacja ta dostępna będzie
również na stronie internetowej przedszkola/szkoły oraz poprzez zalogowanie
do systemu naboru (dla rodziców, którzy złożyli wnioski elektronicznie).

Informacja o naborze --->
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekr
utacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

