Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 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. 131 ust. 4 i 6 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. W uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z 2017 r., poz. 1219), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 skreśla się pkt 4,
2) w § 3 pkt 2 skreśla się lit. c),
3) w § 3 skreśla się pkt 4,
4) dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych
w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.”
5) w § 4 skreśla się ust 3.
6) Załączniki Nr 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 oraz 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1680, 1681, 2197 oraz 2248.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia .................... 2020 r.

„Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/531/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 marca 2017 r.
…………………………………...
Imię i nazwisko
……………………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie
Oświadczam, że:


…………………………...........................................................................................................
(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej)

matka/opiekun prawny…………………………....................................................................
(imię i nazwisko kandydata)

pracuje/uczy się w trybie dziennym stacjonarnym/prowadzi gospodarstwo rolne/prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą*
………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły/firmy/zakładu pracy*, adres i NIP)



………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego)

ojciec/opiekun prawny…………………………....................................................................
(imię i nazwisko kandydata)

pracuje/uczy się w trybie dziennym stacjonarnym/prowadzi gospodarstwo rolne/prowadzi
pozarolniczą działalność gospodarczą*
………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły/firmy/zakładu pracy*, adres i NIP)

…………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

wymaga zapewnienia w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pobytu
całodziennego.
Jestem świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
*niepotrzebne skreślić

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

Miejscowość, data
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.......................................................................................

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie”
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia .................... 2020 r.

„Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/531/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 marca 2017 r.

…………………………………...
Imię i nazwisko
……………………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie
Oświadczam, że rodzeństwo…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata)

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczniem klasy……… szkoły/zespołu
szkół*…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)

Jestem świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
*niepotrzebne skreślić

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

Miejscowość, data
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia .................... 2020 r.

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/531/17
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 marca 2017 r.

…………………………………...
Imię i nazwisko
……………………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie
Ja niżej podpisana/y………...……..…………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, iż wyrażam wolę, aby moje dziecko…………………………………………………….
(imię i nazwisko kandydata)

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszczało do oddziału z białoruskim
językiem nauczania i uczyło się języka białoruskiego.
Niepotrzebne skreślić*

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

Miejscowość, data
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Uzasadnienie
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi 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.) 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.).
Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w kryteriach określonych uchwałą Nr XXXIII/531/2017
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby
punktów każdemu kryterium, poprzez usunięcie kryterium dziecka z rodziny z dwojgiem dzieci. Na potrzebę ww.
zmiany zwrócili uwagę dyrektorzy białostockich przedszkoli wskazując, iż dzieci nieposiadające rodzeństwa
w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym miały małe szanse na przyjęcie do wybranych przedszkoli.
Aktualizacji wymagają również oświadczenia stanowiące załączniki do uchwały, ze względu na przepisy
o ochronie danych osobowych. Dokonano również zapisu o konieczności przetłumaczenia przez tłumacza
przysięgłego na język polski dokumentów dołączonych do wniosku o przyjęcie kandydata, jeżeli zostały
sporządzone w języku obcym.
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