ZASADY REKRUTACJI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBARTÓW
w roku szkolnym 2016/2017
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z
dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2014 r. poz. 7). Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronach internetowych oraz w
Statutach placówek.

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2013-2010), zamieszkałe w Lubartowie.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zamieszkałego poza Lubartowem mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego dopiero w postępowaniu
uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku
2016/2017
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2013, które obecnie
uczęszczają
do
przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych
składają
deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających
rekrutację).

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym powinno nastąpić w terminie
od 1 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku.
SZKOŁY PODSTAWOWE
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:
dzieci 7 - letnie (urodzone w roku 2009 uczęszczające w roku ubiegłym do oddziału
przedszkolnego) zamieszkałe w Lubartowie.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie* danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się
o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem
danej szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zamieszkałego poza Lubartowem mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej dopiero w postępowaniu uzupełniającym,
które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie
dysponowała wolnymi miejscami.











Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów w szkołach
podstawowych (SP1, SP3, SP4):
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć określają Statuty placówek.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie przyjęć.
Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja
rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych
nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup
(jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby
i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do
przedszkola/szkoły.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne
potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało
zakwalifikowane, a rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały
zakwalifikowane mogą odwołać się od decyzji komisji do dyrektora szkoły.
W postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w n/w przypadkach stosuje się dodatkowe kryteria:
- przy większej liczbie kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie
o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
- przy uzyskaniu równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub - jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe
uchwalone przez Radę Miasta Lubartów,
- przy uzyskaniu przez grupę kandydatów równorzędnych wyników na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji,
bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w
porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

* szkołą obwodową dla dzieci z terenu gminy Lubartów (zgodnie z porozumieniem
z 2011 r. ) jest :
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie – dla dzieci z terenu Chlewisk,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie – dla dzieci z terenu Lisowa

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym powinno nastąpić w
terminie od 1 kwietnia 2016 roku do 20 kwietnia 2016 roku.

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci 6-letnich.
Dzieci 6-letnie (urodzone w 2010 r.) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów będą
miały prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej od 1 września
2016 r. pod warunkiem korzystania w roku szkolnym 2015/16 z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole (te dzieci z rocznika
2010, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub tzw. „zerówek” w szkołach
podstawowych).
Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszcza w roku szkolnym 2015/16 do przedszkola lub
„zerówki”, rodzice/prawni opiekunowie również będą mogli zapisać je do pierwszej
klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno –
pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
GIMNAZJA
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział uczniowie 13 - letni, urodzeni w roku
2003.
Kandydaci zamieszkali w obwodzie** danego gimnazjum , którzy ubiegają się o przyjęcie do
klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia,
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem
danej szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zamieszkałego poza Lubartowem mogą ubiegać się o
przyjęcie ucznia do szkoły dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane
po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi
miejscami.
 Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 Wniosek rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjna
 Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć do szkoły określają Statuty placówek
 Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja
rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod
uwagę kryteria określone w Statucie Szkoły
 Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania
rekrutacyjnego, w formie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
 Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia składają
pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której uczeń został zakwalifikowany,
a rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani mogą
odwołać się od decyzji komisji do dyrektora szkoły.
** gimnazjum obwodowym dla uczniów z terenu gminy Lubartów (zgodnie z porozumieniem
z 2011 r.) jest:
- Gimnazjum Nr 1 im. KEN – dla dzieci z terenu Lisowa, ewentualnie Chlewisk,
- Gimnazjum Nr 2 im. H. Sienkiewicza – dla dzieci z terenu Szczekarkowa, Brzezin,
ewentualnie Chlewisk

Terminy rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów określa Zarządzenie Nr 9/2016
Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.
Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej : www.kuratorium.lublin.pl

