
zASADv REKRUTACJI DO SAMORZADOWEGO OGMSKA
BALETOWEGO W BTALYMSTOKU

NA ROK SZKOLNy 202u2022

Podstawa prawna:

o Ustowa z dnia ll grudnia 2016 r. Prqwo oiwiato'b,e (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),

o Rozporzqdzenie Ministra Kultury i Dziedzicrwa Narodowego w sprawie warunkiw
i trybu przyjmowania uczni6w do publicznych szkil i publicznych plac6wek
artystycznych oraz przechodzenia z jednych typ6w szkol do innych (Dz. U. z 2019 r.
poz.686).

l. Na zajgcia rozwijaj4ce zainteresowania lub rozwijaj4ce uzdolnienia organizow re

w Samorz4dowym Ognisku Baletowym przyjmuje siE kandydat6w zamieszkalych

na obszuze Bialegostoku.

2. PostEpowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek
pelnoletniego kandydata.

3. Postgpowanie rekrutacyjne prowa&one jest na wolne miejsca.

4. Rodzice dzieci lub pelnoletni uczestnicy skladaj4 deklaracjg o kontynuowaniu

uczestnictwa w zajgciach, na kt6re dzieci bqdL petnoletni kandydaci uczgszczali w roku

szkolnlm 202012021, w terminie od 25 muca2021r. do 3l marca 2021 r.

5. Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powolana przez dyrektora
plac6wki.

6. Do pierwszego etapu postgpowania rekrutacyjnego dopuszcza sig kandydat6w, ktdrzy
do wniosku o przyjgcie do publicznej plac6wki artystycmej dolqczyli za(wiadczenie

lekarskie o braku przeciwwskazari zdrowotnych do podjgcia ksztalcenia w danej

publicznej plac6wce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

7. Na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego s4 brane pod uwagg wyniki badania

przydatnoSci albo egzaminu wstgpnego w zakresie uzdolnieri, predyspozycji

lub praktycznych umiej gtnoSci.

8. W przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie postEpowania

rekrutacyjnego, na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego sE brane pod uwagg

l4cznie nastgpuj 4ce kq4eria:

a) w przypadku kandydata niepetnoletniego - kyteri4 o kt6rych mowa w tabeli nr 1,

b) w przypadku kandydata pelnoletniego - kryteria, o kt6rych mowa w tabeli nr 2.



Tabela nr 1

Tabela nr 2

Lp. Kryterium Dokument potwierdzaj4cy spelnianie kryterium Liczba
punkt6w

I
WielodzietnoSi
rodziny kandydata

OSwiadczenie o wielodzietnoSci rodziny kandydata
(rodzina wychowuj4ca troje i wigcej dzieci).
Skladajqcy oiwiadczenie jest obowiqzany do
zawarcia w nim klquzuli nastgpujqcej treici:
,,Jestem twiadomy odpowiedzialnolci karnej za
zlohenie falszywego oiwiadczenia". Klauzula ta
zastgpuje pouczenie orgemu o odpowiedzialnoici
karnei za skladanie falszywych oiwiadczeri.

10

2
NiepelnosprawnoSi
kandydata

Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego
wydane ze wzglgdu na niepelnosprawnoSi
kandydata, orzeczenie o niepelnosprawno6ci lub
o stopniu niepelnosprawnoSci kandydata lub
orzeczerie o niepeinosprawnoSci lub o stopniu
niepelnosprawno3ci jednego z rodzic6w kandydata
lub rodzeristwa kandydata lub orzeczenie

o niepelnosprawnoSci lub o stopniu
niepelnosprawnoSci obojga rodzic6w kandydata,
orzeczerie o niepelnosprawno3ci lub o stopniu
niepelnosprawnoSci rodzeristwa kandydata lub
orzeczenie r6wnowa2ne w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepeinosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.426
ze zm.).

10

3

NiepelnosprawnoSi
jednego z rodzic6w
kandydata

10

4

Niepelnosprawno56
obojga rodzic6w
kandydata

10

5
NiepelnosprawnoSi
rodzeristwa kandydata

l0

6
Samotne
wychowl,rvanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok s4du rodzinnego orzekaj4cy
rozw6d lub separacjg, akt zgonu oraz
o5wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
i niewychowywaniu Zadnego dziecka wsp6lnie
z jego rodzicem.

7
Objgcie kandydata
piecz4 zastgpcz4

Dokument po5wiadczajecy objgcie dziecka piecz4
zastQpcz4 zgodnie z ustawq z dnia 9 czeruvca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

l0

Lp. Kryterium
Dokument potwierdzaj4cy spelnianie

kryterium
Liczba

punkt6w

I
Wielodzietnodi
rodziny kandydata

OSwiadczenie o wielodzietnoSci rodziny
kandydata (rodzina lrychowujqca troje i wigcej
dzieci).
Skladajqcy oiwiadczenie jest obowiqzany do
zawarcia w nim klauzuli nastgpujqcej treici:
,,Jestem Swiadomy odpowiedzialnoici karnej za
zlo2enie falszywego oiwiadczenia". Klauzula ta
zastgpuj e pouczenie or ganu o odpow ie dzialno i c i
karnei za skladanie.fal szywych oiwiadczeri.

l0

10



2
NiepelnosprawnoS6
kandydata

Orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego
wydane ze wzglgdu na niepelnosprawno5d
kandydata lub orzeczenie o niepelnosprawno6ci
lub o stopniu niepelnosprawnoSci kandydata lub
orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu
niepelnosprawno6ci dziecka kandydata lub
orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu
niepelnosprawnoSci innej osoby bliskiej, nad kt6r4
kandydat sprawuje opiekg lub orzeczetie
r6wnowa2ne w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426
ze zm.).

l0

-)
Niepelnosprawno56
dziecka kandydata

l0

4

NiepelnosprawnoSi
innej osoby bliskiej.
nad kt6r4 kandydat
sprawuje opiekg

l0

10

)

Samotne
wychowy,rvanie
dziecka przez
kandydata

Prawomocny wyrok s4du rodzinnego orzekaj4cy
rozw6d lub separacjg, akt zgonu otur.
o5wiadczenie o samotnym wychowywaniu
dziecka przez kandydata i niewychowl"waniu
2adnego dziecka kandydata wsp6lnie z jego
rodzicem.

l0

9. Dokumenty, o kt6rych mowa tabeli nr 1 pkt. 2-7 i tabeli nr 2 pkt 2 -5 mog4 by6 skladane

w postaci oryginalu, notarialnie podwiadczonej kopii albo urzgdowo poSwiadczonego

zgodnie z art.76a $ I Kodeksu postgpowania administracyjnego odpisu lub wyci4gu

z dokumentu lub w postaci kopii poSwiadczonej za zgodno5i z oryginalem przez rodzica

kandydata lub pelnoletniego kandydata.

10. Dla kandydata ubiegaj4cego sig o przyjEcie do publicznej plac6wki artystycznej na rok

ksztalcenia wy2szy ni| I przeprowadza sig egzamin kwalifikacyjny, kt6ry ma na celu

sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejgtnoSci kandydata odpowiadaj4

programowi roku ksaalcenia w publicznej plac6wce artystycmej, do kt6rej kandydat ma

byi przyjgty.

1l.W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej plac6wki

artystycznej powoluje komisjg kwalifikacyjn4, :uq1znacza jej przewodniczqcego oraz

okeSla zadania czlonk6w tej komisji.

12. Postgpowanie uzupelniaj4ce prowadzone bgdzie na wolne miejsca. B9d4 mogli wzi4i
w nim udzial r6wnie2 kandydaci zamieszkali poza obszarem Bialegostoku.



Rodzaj crynno6ci
Termin

postgpowania
rekrutacyjnego

Termin
postepowania

uzupelniajqcego

Skladanie wniosku o przyjgcie do SOB wraz
z dokumentami potwierdzaj4cymi spelnienie przez
kandydata warunk6w i kryteri6w branych pod
uwagg u postgpowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2021 r
do 08.06.2021 r
do godz. 15.00

od 05.07.2021 r.

do 09 .07 .2021 r .

Przeprowadzenie badari uzdolnieri (siuch, poczucie
rytmu, warunki frzyczne, prezencja og6lna)

17 .06.2021 r.
godz.l 7.00

12.07 .2021 r
god2.17.00

Weryfi kacja przez komisjg rekrutacyjn4 wniosk6w
o przyjgcie do SOB i dokument6w potwierdzaj4cych
spehianie przez kandydata warunk6w lub kryeri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym

do 22.06.202\ r do 23.07 .2021 r

Podanie do publicmej wiadomo6ci listy kandydat6w
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24.06.2021 r.
godz. 15.00

26.01.2021 r.
godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzic6w woli uczestnictwa
dziecka w zajgciach

od 28.06.2021 r.
od godz.l0.00

do 0l .07.2021 r.
do godz.l0.00

od 27 .07 .2021 r
od godz. 10.00

do 28.07 .2021 r
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomoSci listy kandydat6w
przyj gtych i nieprryj gtych

02 .07 .2021 r .

godz.l2.00

13. Terminy rekrutacji do Samorzqdowego Ogniska Baletowego w Bialymstoku:

14. Procedura odwolawcza.

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicmej wiadomoSci listy kandydat6w

przyjgtych i kandydat6w nieprzyjgtych, rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni moze

wyst4pii do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz4dzenie uzasadnienia odmowy
przyjgcia kandydata na zaJQcia rozwijaj4ce zainteresowania lub rozwijaj4ce uzdolnienia
organizowane w SamorzEdowym Ognisku Baletowym.

2) Uzasadnienie sporz4dza sig w terminie 5 dni od dnia wyst4pienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pelnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny

odmowy przyjQcia.

3) Rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni mo2e wnieS6 do dyrektora plac6wki

odwolanie od rozstrzygnigcia komisji rekrutacyj nej, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania uzasadnienia.

29 .07 .2021 r.



4) Dyrektor plac6wki rozpatruje odwolanie od rozstrzygnigcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania. Na rozstrzygnigcie dyrektora plac6wki

sluZy skarga do s4du administracyjnego wladciwego dla siedziby plac6wki.

Q%x;::t/-


