
Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2014/2015  

do kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok 

 

 

Wszystkim dzieciom podlegającym obowiązkowi szkolnemu zamieszkałym na 

terenie miasta Białystok zostanie zapewnione miejsce w kl. I szkoły podstawowej.  

Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, nie podlegają postępowaniu 

rekrutacyjnemu. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą zostać do niej 

przyjęte jeśli dana szkoła posiada wolne miejsce, po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

W związku z brakiem możliwości ustalenia na tym etapie, liczby wolnych miejsc  

w poszczególnych szkołach, na które mogłyby zostać przyjęte dzieci spoza obwodu, z uwagi 

na trwający proces odraczania obowiązku szkolnego, terminy postepowania uzupełniającego 

do kl. I szkół podstawowych zostają przedłużone, zgodnie z załączonym terminarzem. 

Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na analogicznych zasadach jak 

rekrutacja kwietniowa, czyli aktualne są zasady (poza terminarzem) oraz kryteria określone  

w dokumencie „Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych Miasta Białegostoku na rok 

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

W rekrutacji będą brały udział wszystkie szkoły podstawowe, również te, w których na chwilę 

rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej nie ma wolnych miejsc. Może się bowiem okazać, że  

w sierpniu będą wolne miejsca w tych szkołach, w związku z ich uwolnieniem przez dzieci 

posiadające decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, bądź dzieci przyjęte w rekrutacji 

kwietniowej do szkoły obwodowej z dalszej preferencji, a starające się o przyjęcie  

w rekrutacji uzupełniającej do szkoły poza obwodem.  

Rodzic dziecka, które zostało przyjęte do szkoły w rekrutacji kwietniowej, ale chce wziąć 

udział w rekrutacji uzupełniającej nie wypełnia wniosku w systemie informatycznym. 

Wypełniony odręcznie wniosek zanosi do szkoły I wyboru, która powoduje usunięcie 

poprzedniego wniosku z systemu i wprowadza nowy wniosek. Złożenie wniosku w rekrutacji 

uzupełniającej oznacza rezygnację z miejsca w szkole, do której dziecko zostało przyjęte  

w rekrutacji kwietniowej. 

 

Informacji dotyczących rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (085) 869 63 46, 869 63 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bialystok.elemento.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj czynności 
Termin postępowania 

uzupełniającego 

Wypełnianie wniosków/zgłoszeń 

w systemie oraz składanie 

podpisanych wniosków/zgłoszeń 

w szkole I wyboru wraz  

z załącznikami. 

 

od 13.06 do 14.08 

w godzinach pracy szkoły 

Podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. 

 

20.08 do godz. 15.00  

 

Potwierdzanie przez rodziców 

woli zapisania dziecka do 

szkoły, do której dziecko zostało 

zakwalifikowane. Rodzice 

składają w szkole pisemne 

potwierdzenie woli zapisania, 

dotyczy to również dzieci, które 

zostały zakwalifikowane do 

szkoły obwodowej. 

do 22.08 

w godzinach pracy szkoły 

 

Podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

25.08 do godz. 15.00  

 

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 


