
UCHWAŁA NR XIX/316/20
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania kryteriów 
oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach - należy rozumieć przez to również opiekunów prawnych 
dziecka.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej 
szkoły podstawowej:

1) dziecko, uczęszcza do oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej albo do przedszkola w zespole szkół, 
do których prowadzona jest rekrutacja - 100 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja, do danej szkoły podstawowej/zespołu szkół - 24 pkt;

3) przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje w obwodzie danej szkoły podstawowej - 13 pkt;

4) dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny - 4 pkt;

5) dziecko zamieszkuje na terenie Białegostoku - 2 pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt;

8) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;

9) niepełnosprawność rodzica kandydata - 1 pkt;

10) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;

11) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt;

12) dziecko, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do kl. I SP Nr 4 i oświadczają, iż dziecko będzie uczestniczyło 
w dodatkowej nauce języka białoruskiego - 50 pkt;

13) w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki, od liczby miejsc, komisja 
rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę starszy wiek kandydata - 1 pkt.

§ 3. 1. Potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 następuje poprzez oświadczenie rodzica, 
w tym potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 5 oraz pkt 12 następuje poprzez 
oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

2. Do oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryterium określonego w § 2 pkt 3 rodzic dołącza aktualne 
zaświadczenie z zakładu pracy (nie starsze niż 3 dni).

§ 4. Wzór oświadczenia dotyczącego potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:

1) w § 2 pkt 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 pkt 2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 oraz 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1680, 1691, 2197 oraz 2248.
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3) w § 2 pkt 3 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 2 pkt 4 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w § 2 pkt 6 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) w § 2 pkt 7 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) w § 2 pkt  8 - 11 określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dołączone do wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej dokumenty sporządzone
 w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIII/532/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Białystok dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu 
kryterium (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 1220).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym
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........................................................ 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

 

Oświadczam, że dziecko……………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko kandydata) 

uczęszcza w roku szkolnym ............................................................................................... 

do oddziału przedszkolnego /przedszkola*…………………………………………………………… 

(nazwa szkoły/przedszkola) 

*niepotrzebne skreślić  

 

Jestem świadomy/a * odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

.................................................                                                                                                                  ............................................................... 

Miejscowość, data      Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/316/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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........................................................ 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

 

Oświadczam, że rodzeństwo brat/siostra*.............................................................................................. 

(Imię i nazwisko kandydata)…………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata) uczęszcza i będzie uczęszczać 

w roku szkolnym........................................................ do szkoły podstawowej/zespołu szkół* 

................................................................................................................................................................  

(nazwa szkoły/zespołu szkół) 

*niepotrzebne skreślić  

 

Jestem świadomy/a * odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                                                                                                  ............................................................... 

Miejscowość, data       Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/316/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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........................................................ 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie syna/córki *.................................................................... (Imię 

i nazwisko kandydata) do Szkoły Podstawowej Nr …  im …………………………………………….. 

w Białymstoku oświadczam, że pracuję/prowadzę działalność gospodarczą w obwodzie ww. szkoły 

- 

………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy/zakładu pracy, adres i NIP) 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

.................................................                                                                                                                  ............................................................... 

Miejscowość, data          Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/316/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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........................................................ 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że ..................................................................................................(Imię i nazwisko 

kandydata) jest dzieckiem z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej 

Rodziny. Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie 

(numer Karty BKM): ............................................................. .  

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                                                                                                  ............................................................... 

Miejscowość, data      Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/316/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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........................................................ 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 
Oświadczam, że ................................................................................................. (Imię i nazwisko kandydata) 

wychowuję samotnie* i nie wychowuję żadnego innego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem. 

 

*samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

.................................................                                                                                                                  ............................................................... 

Miejscowość, data          Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/316/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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........................................................ 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 
Oświadczam że ................................................................................................. (Imię i nazwisko kandydata), 

objęta/y jest pieczą zastępczą. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

.................................................                                                                                                                  ............................................................... 

Miejscowość, data      Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/316/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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........................................................ 
Imię i nazwisko 

 

 

……………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Oświadczenie 

 
Oświadczam że: 

 kandydat* .......................................................................................   (Imię i nazwisko kandydata) 

 rodzic kandydata*.............................................................................  (Imię i nazwisko kandydata) 

 obydwoje rodzice kandydata*.........................................................  (Imię i nazwisko kandydata) 

 rodzeństwo kandydata*................................................................    (Imię i nazwisko kandydata) 

jest / są* niepełnosprawny/i i niniejszy fakt potwierdza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze wzgledu na niepełnosprawność / orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności / orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1172, ze. zm.)*. 

 

*
niepotrzebne skreślić 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

.............................................                                                                                                                  ............................................................... 

Miejscowość, data     Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/316/20

Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2020 r.
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