
ZASADY ZGŁOSZEŃ I REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA 

ROK SZKOLNY 2017/2018 
 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas 

pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:  

a) ogólnodostępnych,  

b) integracyjnych. 

 

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych 

szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 

 

1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem (dzieci z rejo-

nu szkoły): 

Termin: od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. (godz. 14.00). 

Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym ob-

wodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podsta-

wie zgłoszenia. 

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie 

szkoły podstawowej. 

 

2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły (na wolne 

miejsca): 

Termin: od 10 kwietnia 2017 r. (godz. 8:00) do 19 kwietnia 2017r. (godz. 

12:00)  

Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podsta-

wowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wa-

runków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

 

http://www.2sp.lublin.pl/index.php/wane-informacje-276/2383-zasady-zgloszen-i-rekrutacji-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2017-2018
http://www.2sp.lublin.pl/index.php/wane-informacje-276/2383-zasady-zgloszen-i-rekrutacji-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2017-2018


Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępo-

wania uzupełniającego oraz kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu re-

krutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicz-

nych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin regulują niżej 

zamieszczone dokumenty: 

Zarządzenie nr 44/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowa-

dzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumen-

tów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lu-

blin 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 

składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzo-

nych przez Gminę Lublin 

 

Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin 

http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/zarzadzenie_prezydenta_uml_pz_2017_3_44.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/zarzadzenie_prezydenta_uml_pz_2017_3_44.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/zarzadzenie_prezydenta_uml_pz_2017_3_44.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/zarzadzenie_prezydenta_uml_pz_2017_3_44.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/pz_2017_3_44_zalacznik_terminy.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/pz_2017_3_44_zalacznik_terminy.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/pz_2017_3_44_zalacznik_terminy.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/uchwala_rm_681_xxvi_2017.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/uchwala_rm_681_xxvi_2017.pdf
http://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/edukacja/szkoly_i_placowki/rekrutacja_do_szkol_i_placowek/2017/uchwala_rm_681_xxvi_2017.pdf

