
Zasady postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Lublin określa się na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2014 poz. 7). 
 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, rekrutacja prowadzona jest do klas 
pierwszych. Dzieci mogą realizować naukę w oddziałach*:  

a) ogólnodostępnych, 

b) integracyjnych, 

c) sportowych / sportowych profilowanych.  

2. Zapisy do szkół podstawowych z określonym obwodem  
Termin: od 16.03.2015 r. do 31 marca 2015 r. 

Zasady: 
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci 
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu (art. 20a pkt. 5 ustawy**), na 
podstawie zgłoszenia (art. 20e pkt. 1 ustawy). 

Wniosek zgłoszeniowy można wypełnić: 

• korzystając ze strony internetowej  rekrutacja.sp.lublin.eu   

• w formie papierowej w sekretariacie szkoły podstawowej (obwodowej).  
Podpisany przez rodziców*** wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie 
szkoły podstawowej. 
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie 
do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej (art. 20a pkt. 7 
ustawy). 

3. Weryfikacja braku złożenia wniosku zgłoszeniowego 
Termin: od 1 do 23 kwietnia 2015 r. 

Zasady: 
W przypadku braku wniosku zgłoszeniowego, dziecka zameldowanego w obwodzie szkoły, 
dyrektor szkoły podstawowej zobowiązany jest na podstawie art. 14b pkt. 1 i art. 19 ust. 1 pkt 
1 ustawy, do podjęcia działań wyjaśniających, zmierzających do określenia spełniania 
obowiązku szkolnego przez ww. dziecko. 

4. Rekrutacja kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej na 
wolne miejsca 
Termin: od 18 do 28 maja 2015 r. 

Zasady:  
W szkole podstawowej publicznej, z określonym obwodem, kandydaci do klasy pierwszej 
zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie 
danej szkoły podstawowej (art. 8 ust. 1 ustawy). Maksymalnie kandydat wybiera 3 
szkoły (art. 20az ustawy), z których pierwsza określana jest szkołą pierwszego 
wyboru. 
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https://naborsp-k.vulcan.net.pl/lublin/


Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do 
szkoły w szkole pierwszego wyboru. 

Kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej danej szkoły zamieszczone są w statutach szkół. 

Statuty są dostępne na stronach internetowych szkół lub w szkołach.  

 

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki dotyczy: 

1) kandydatów (zamieszkałych w  obwodzie szkoły podstawowej), którzy złożyli 
wnioski zgłoszeniowe, 

2) kandydatów zakwalifikowanych (umieszczonych na liście kandydatów 
zakwalifikowanych) w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do 
wybranej przez siebie szkoły podstawowej (wnioski rekrutacyjne). 

Termin: od 1 do 3 czerwca 2015 r.  
Zasady:  
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do szkoły podstawowej potwierdzają wolę podjęcia 
przez dziecko nauki przez dostarczenie do sekretariatu szkoły podpisanego potwierdzenia 
woli uczęszczania do szkoły podstawowej (formularz dostępny w systemie i sekretariacie). 
 
Uwaga: Kandydaci spoza obwodu szkoły, rekrutowani na wolne miejsca.  
W przypadku, gdy kandydat do szkoły podstawowej (zameldowany na terenie Gminy 
Lublin) w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie spełnił kryteriów i nie został 
zakwalifikowany do żadnej z trzech wybranych przez siebie szkół podstawowych 
system informatyczny umieści go na liście kandydatów zakwalifikowanych w szkole 
podstawowej obwodowej, do której w terminie od 1 do 3 czerwca 2015r. należy złożyć 
wniosek zgłoszeniowy. 
Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do klas ogólnodostępnych, 
integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych, sportowych profilowanych oraz postępowanie 
odwoławcze określa załącznik nr 1. 

 
Objaśnienia pojęć: 

**Ustawa - ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7). 
***Rodzice – (art. 3 pkt 10 ustawy) - należy przez to rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem. 
*Oddział integracyjny (art.3. ust. 2a ustawy) - należy przez to rozumieć oddział 
szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy. 
Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi od 15 do 
20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem wydanym przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną na dany etap edukacyjny. 
*Oddział dwujęzyczny (art.3. ust. 2b ustawy) - należy przez to rozumieć oddział 
szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym 
nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch 
językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących 
język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii 
Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć 
obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii 
ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród 
przedmiotów uzupełniających;  
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-03-2015&qplikid=1%23P1A89


*Oddział sportowy (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania 
oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.)  
W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku 
sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 
20 uczniów w oddziale. 
*Oddział sportowy profilowany – oddział, ze zwiększoną liczbą godzin wychowania 
fizycznego, utworzony decyzją organu prowadzącego, na podstawie oceny 
merytorycznej Wydziału Sportu i Turystyki UM Lublin. 
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