
REKRUTACJA 2021/ 2022  

  Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie 

Zapisu dziecka do klasy pierwszej dokonujemy od dnia 25.02.2021 r.  przez 

stronę internetową: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lubin 

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci 

zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. 

2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców 

kandydata i kandydata. 

3. Oświadczenie, o którym mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Uzupełniony dokument wraz z załącznikami należy wydrukować i złożyć             

w sekretariacie szkoły. 

Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. 

(dzieci zamieszkałe w obwodzie zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są        

z urzędu): Gwarków, B. Krupińskiego, B. Sztukowskiego, Budowniczych 

LGOM, Szybowa, Sztygarska, Złota, Srebrna, Wiertników, Kopalniana, 

Stawowa, Św. Barbary, Wójta Henryka, Hutnicza do nr 22, Plac św. Wojciecha, 

Platynowa, Szafirowa, Granitowa, Kalcytowa, Malachitowa, Nefrytowa, 

Onyksowa, Biedronkowa, Jana Pawła II od 82 A, Brylantowa. 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ KANDYDATÓW 

SPOZA OBWODU: 

1. Kryteria postepowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół 

podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2017 r.: 

 w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata, 

 co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na 

terenie Gminy Miejskiej Lubin, 

 w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ 

opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki, 

 

 

 



Harmonogram rekrutacji: 

Lp. Rodzaj czynności Termin                    

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin                   

w postępowaniu 

uzupełaniającym 

1.  Złożenie przez rodziców w szkole 

obwodowej zgłoszenia dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły 

 

od 25.02.2021 

godz. 8
00

 

do 15.03.2021 r. 

godz. 15
00 

 

 

 

- 

2.  Złożenie przez rodziców kandydata 

zamieszkałego poza obwodem , 

wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

od 25.02.2021 

godz. 8
00

 

do 15.03.2021 r. 

godz. 15
00

 

 

15 kwietnia 2021 r. 

godz. 8
00 

20 sierpnia 2021 r. 

godz. 15
00 

3.  Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły podstawowej                     

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów  branych 

pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynność, o których 

mowa w art. 150, ust. 7 ustawy       

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

910 ze zm.). 

 

 

 

do 22.03.2021 r. 

 

 

 

do 24.08.2021 r. 

4.  Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisją rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

nie zakwalifikowanych  

 

24.03.2021 r. 

godz. 15
00

 

 

25.08.2021 r. 

godz. 15
00

 

5.  Potwierdzenie przez rodziców 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia . 

 

25.03.2021 r. 

godz. 8
00

 

30.03.2021 r. 

godz. 15
00 

 

26.08.2021 r. 

godz. 8
00 

30.08.2021 r. 

godz. 15
00 

 

6.  Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyję- 

tych. 

 

31.03.2021 r. 

godz. 15
00 

 

31.08.2021 r. 

godz. 15
00 

 


