
Terminy zgłoszeń i postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej prowadzonej przez Miasto Lublin 

na rok szkolny 2015/2016 
 
Lp. Rodzaj czynności Termin 

1.  Uruchomienie systemu informatycznego: 
- wypełnienie i rejestracja wniosku zgłoszeniowego w systemie - rodzice 
dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,  
- wygenerowanie wniosku zgłoszeniowego z systemu, wydrukowanie, 
podpisanie i złożenie w sekretariacie szkoły podstawowej obwodowej  
- rodzice (jeżeli rodzic nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić ww. 
postępowania, może wniosek zgłoszeniowy wypełnić w szkole, korzystając z 
pomocy pracownika szkoły), 
- weryfikacja złożonych wniosków zgłoszeniowych, wprowadzenie do 
systemu i zatwierdzenie- pracownik szkoły. 

16-31 marzec 2015 r.  
do godz. 15.00 

2.  Weryfikacja braku zgłoszeń uczniów objętych obowiązkiem szkolnym w 
klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016, zameldowanych w obwodzie 
szkoły podstawowej, weryfikacja oświadczeń - pracownik szkoły. 

1 kwietnia 2015r.  
do 23 kwietnia 2015 r. 

3.  Złożenie projektu arkusza organizacyjnego pracy szkoły podstawowej na rok 
2015/2016. 

24-30 kwiecień 2015 r. 

4.  Zatwierdzenie arkuszy organizacji pracy szkoły podstawowej na rok szkolny 
2015/2016. 

do 15 maja 2015 r. 

5.  Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca: 
- wypełnienie i rejestracja wniosku rekrutacyjnego w systemie - rodzice 
kandydata zamieszkałego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, 
- wygenerowanie wniosku rekrutacyjnego z systemu, wydrukowanie, 
podpisanie i złożenie w sekretariacie szkoły podstawowej pierwszego 
wyboru - rodzice (jeżeli rodzic nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić  
ww. postępowania, może wniosek rekrutacyjny wypełnić w szkole 
podstawowej pierwszego wyboru, korzystając z pomocy pracownika szkoły). 

od 18 maja 2015 r. 
do 28 maja 2015 r. 
do godz. 15.00 

6.  Weryfikacja złożonych wniosków - komisja rekrutacyjna. 29 maja 2015 r. 
7.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych.  
1 czerwca 2015 r. 
godz. 10.00 

8.  Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole 
podstawowej poprzez dostarczenie: 
- formularza potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły podstawowej- 
rodzice. 
 Formularz dostępny w systemie informatycznym i sekretariacie szkoły.  

od 1 czerwca 2015 r.  
do 3 czerwca 2015 r. 
do godz. 15.00 

9.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

5 czerwca 2015r. 
godz.10.00 

10.  Opublikowanie w systemie informatycznym wykazu wolnych miejsc. 5 czerwca 2015r. 

11.  Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca prowadzą szkolne komisje 
rekrutacyjne zgodnie z procedurą rekrutacji. 

od 5 czerwca 2015 r.  
do 31 sierpnia 2015 r. 

 
Uruchomienie procedury odwoławczej 
1.  Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły podstawowej. 
do 12 czerwca 2015 r. 

2.  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
szkoły podstawowej. 

do 17 czerwca 2015 r. 

3.  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata do 
szkoły podstawowej. 

do 24 czerwca 2015 r. 

4.  Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
kandydata do szkoły podstawowej.  

do 1 lipca 2015 r. 

 


