
Załącznik Nr 1 
 do Zarządzenia Nr 05/2017  

Dyrektora Szkoły Podstawowej 
 im. M. Kopernika w Lubawie  

z 03.04.2017r. 

Rekrutacja 
do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernik w Lubawie 

w roku szkolnym 2017/2018 
 

Zasady przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, dla 

której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, zostały przygotowane w oparciu o 

zapisy 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

 Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (dz. U. z 2016 r. poz. 35), 

 Uchwały Nr XXIX/250/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Lubawa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Załącznik do Uchwały 

Nr XXIX/250/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 marca 2017 r.). 

 Zarządzenie Nr 33/217 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 

Lubawie 

  

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku szkolnym kończy 6 lat. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt 2, jeżeli dziecko 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczna poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie 

danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Wyboru 

dokonuje rodzic/prawny opiekun wypełniając wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej 

(wniosek dostępny w sekretariacie i na stronie www.sp.lubawa.pl).  

5. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje 

http://www.sp.lubawa.pl/


wolnymi miejscami, uwzględniając kryteria określone w zapisie do Uchwały Rady 

Miasta Lubawa. 

Lp. Kryteria TAK NIE 

1. Kandydat uczęszczał do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Lubawa.     

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.     

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych 
opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki. 

    

4. Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna 
kandydata. 

    

 

6. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu decyduje kolejność wpływu wniosków. 

 

7. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie na rok szkolny 

2017/2018 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

 
 

31.03.2017 r. - 10.04.2017 r. 

 
 

4.05.2017 r. - 19.05.2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

 

18.04.2017 r. 
 

5.06.2017 r. 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

 

10.04.2017 r. –26.04.2017 r. 
 

6.06.2017 r. – 12.06.2017 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

 

28.04.2017 r. 
 

14.06.2017 r. 

 

8. Możliwości odwołania 

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

szkoły.  

 

9. Obowiązujące terminy rekrutacji dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły 
 

 

do 10.04.2017 r. 
Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

14.06.2017 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 


