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Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria 

samorządowe, z wyjątkiem rekrutacji do:  

oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu 

Samorządowym Nr 14, Przedszkola Samorządowego  

Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego 

Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku 

 

Liczba 

punktów 

dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym 

obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania 

z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek 

zapewnić warunki do realizacji tego prawa 

25 

pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie 

wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie 

dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia 

dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu 

12 

rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja wychowania przedszkolnego lub edukacji w danym 

przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata 

6 

pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata 2 

wiek kandydata - w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką 

samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna 

dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od 

kandydatów najstarszych  uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia 

1 
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Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do:  

oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania  

w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, Przedszkola Samorządowego  

Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku i Przedszkola 

Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku 
 

Liczba 

punktów 

dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym 

obowiązkiem szkolnym lub dziecko  5-letnie posiadające prawo do korzystania 

z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek 

zapewnić warunki do realizacji tego prawa 

44 

pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie 

wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie 

dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia 

dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu 

22 

kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola, dotyczące: 

- dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  

z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14  

w Białymstoku 

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

u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego lub 

nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola 

Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku 

- dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice wnioskują  

o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego  

w Białymstoku 

12 

rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest 

rekrutacja wychowania przedszkolnego lub edukacji w danym 

przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata 

6 

pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata 2 

wiek kandydata - w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką 

samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna 

dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od 

kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia 
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