
Terminy  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania
uzupełniającego oraz kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas pierwszych
publicznych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Miasto
Hajnówka na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) Burmistrz Miasta Hajnówka Zarządzeniem
Nr  10/2018  z  dnia  29  stycznia  2018  r.  ustalił  terminy  przeprowadzenia  postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto  Hajnówka  na  rok  szkolny  2018/2019  oraz  terminy  przeprowadzenia  postępowania
rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2018/2019, jak niżej.

1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka na rok szkolny 2018/2019

Lp
.

Rodzaj czynności
Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

od 01.03.2018 r.

do 30.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.

do 18.05.2018 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

16.04.2018 r. 30.05.2018 r.

3.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do przedszkola w postaci 
pisemnego oświadczenia 

od 20.04.2018 r.

do 27.04.2018 r.

od 04.06.2018 r.

do 08.06.2018 r.

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2018 r. 18.06.2018 r.

2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka 
na rok szkolny 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności
Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym

od 01.03.2018 r.

do 23.03.2018 r.

od 07.05.2018 r.

do 30.05.2018 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję
rekrutacyjną listy kandydatów 

27.03.2018 r. 08.06.2018 r.



zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej w postaci pisemnego 
oświadczenia 

od 29.03.2018 r.

do 06.04.2018 r.

od 15.06.2018 r.

do 22.06.2018 r.

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.04.2018 r.

do końca sierpnia 
2018 r.

3.  Kryteria,  określone  przez  organ  prowadzący,  brane  pod  uwagę  w  postępowaniach
rekrutacyjnych  do  publicznych  przedszkoli  oraz  klas  pierwszych  publicznych  szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka: 

Zgodnie art.  131 ust.  2  ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.  -  Prawo  oświatowe (Dz.  U.
z 2017 r.  poz. 59,  poz. 949 i poz. 2203), w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych
na terenie miasta Hajnówka niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się rekrutację.
Na  pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  będą  brane  pod  uwagę  kryteria  ustawowe
(wielodzietność  w  rodzinie  kandydata,  niepełnosprawność  kandydata  lub  członka  jego  rodziny,
samotne  wychowywanie  kandydata  i/lub  objęcie  go  pieczą  zastępczą),  a  na  drugim  etapie
postępowania kryteria określone przez organ prowadzący, jak niżej:

1) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 55 punktów
2) dziecko,  którego  rodzeństwo  w kolejnym  roku  szkolnym  będzie  rozpoczynało lub 

kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego wpłynął wniosek o 
przyjęcie dziecka – 15 punktów

3) dziecko,  którego  oboje  rodzice / opiekunowie  prawni  lub  rodzic  samotnie  
wychowujący dziecko, pracują,  uczą  się  w trybie  dziennym,  prowadzą  gospodarstwo  
rolne  lub pozarolniczą  działalność gospodarczą – 20 punktów

4) przedszkole wskazane we wniosku jako najbardziej preferowane jest najbliżej położonym 
od miejsca zamieszkania dziecka – 10 punktów

5) dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 7 godzin dziennie – 5 punktów.

Ponadto,  zgodnie z  art.  133 ust.  2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej
szkoły  podstawowej  mogą  być  przyjęci  do  klasy  pierwszej  po  przeprowadzeniu  postępowania
rekrutacyjnego  (jeżeli  dana  szkoła nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami).  W  postępowaniu
rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, jak niżej:

1) realizowanie  obowiązku  szkolnego  przez  rodzeństwo  kandydata  w  danej  szkole  –  15
punktów

2) kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie  Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4
punkty

3) kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty
4) niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka
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