Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku,
ul. Radzymińska 11, 15–863 Białystok, tel/fax 85 6521605, adres e-mail: sp26@um.bialystok.pl

Szanowni Rodzice,
W związku ze zbliżającą się rekrutacją do klas pierwszych serdecznie zapraszamy Państwa
wraz z dziećmi 27 lutego 2018 roku na „Drzwi otwarte” w naszej szkole. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 1700 na korytarzu (I piętro). Potem proponujemy zwiedzanie szkoły i udział w
popołudniu aktywności i kreatywności. Zapraszamy do rozmów indywidualnych z dyrekcją szkoły,
nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. Dodatkowo przekazujemy Państwu
propozycję zajęć otwartych w klasach I – III, które odbędą się w tym dniu według załączonego
harmonogramu.
Nasza szkoła może poszczycić się bogatą, 51–letnią tradycją. Prowadzone są w niej liczne
koła zainteresowań. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich pasji, zarówno artystycznych,
jak i naukowych. Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych,
artystycznych, sportowych na szczeblach: miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Potwierdzeniem tych osiągnięć i sukcesów jest uzyskanie przez placówkę prestiżowego tytułu
"Szkoły Odkrywców Talentów", przyznawanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Podczas
zewnętrznej ewaluacji – przeprowadzanej przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku – szkoła
uzyskała najwyższe oceny w obszarze dydaktyki i wychowania.
Jesteśmy placówką, w której odkrywa się uczniowskie talenty, promuje i wspiera
uzdolnionych wychowanków. Dbamy o wysoki poziom nauczania, wprowadzamy liczne innowacje
pedagogiczne. W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera. Uczniowie ufają swoim nauczycielom i
rozmawiają z nimi o swoich problemach. Wiedzą, że wspólnie znajdziemy mądre rozwiązania.
Rodzice naszych uczniów czują się współgospodarzami szkoły. Chętnie uczestniczą w szkolnych
imprezach i wydarzeniach. Ich głos, opinia i pomoc są dla nas cenne w codziennym działaniu.
Drodzy Państwo, warto nam zaufać. Mamy doświadczenie i dobrze wiemy, jak kształcić i
wychowywać dzieci, by w pełni rozwinęły swoje zdolności w przyjaznej i bezpiecznej szkole. U nas
tradycję uzupełnia nowoczesność i innowacyjność. To dobre, twórcze połączenie!
Szanowni Rodzice, wierzymy, że dokonacie dobrego wyboru.

Na odwrocie strony znajdą Państwo podstawowe informacje na temat postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

Z poważaniem w imieniu społeczności szkolnej,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku.

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019
1. Do klas pierwszych przyjmowane są:
• dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę
w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2.
Postępowanie rekrutacyjne do klas I na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone z
wykorzystaniem systemu informatycznego w terminie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 9 marca 2018
r. Wzór wniosku dostępny będzie w każdej szkole podstawowej oraz na stronie
nabor.um.bialystok.pl.
3. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek
rodziców (szkoła nieobwodowa).
4. Kandydaci zamieszkali w odwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy
I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie polega na
pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub za pomocą
strony nabor.um.bialystok.pl. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy złożyć w
sekretariacie szkoły obwodowej.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,
które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.
151 ust 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Skorzystanie z miejsca w
szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem – tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I
w szkole podstawowej , ale rodzice mogą starać się o przyjęcie do innej szkoły.
5. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza miastem
Białystok, mogą zostać przyjęte do klasy I, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal będzie
dysponowała wolnymi miejscami. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą
obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym:
• Rodzice/opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych szkół podstawowych, w
preferowanej przez siebie kolejności,
• szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
• niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka
wyłącznie w szkole pierwszego wyboru,
• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Białystok,
• umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że
dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do
innej szkoły.
6. Szczegółowy harmonogram oraz kryteria rekrutacyjne dostępne są na stronie szkoły
sp26@um.bialystok.pl w zakładce: rekrutacja oraz na stronie nabor.um.bialystok.pl.

