
 
Szanowni Rodzice! 
poniżej przedstawiamy terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych 
szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022: 
 
Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem 
 
Termin: od 1 marca 2021r. do 12 marca 2021r. 
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci 
zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. 
Aby dokonać zgłoszenia w systemie informatycznym należy wcisnąć przycisk Zgłoś kandydaturę.  
Po wpisaniu nr PESEL system sprawdzi, czy Państwa dziecko zameldowane jest w obwodzie szkoły 
i pozwoli uzupełnić wniosek zgłoszeniowy. 
Jeżeli numer PESEL dziecka nie jest ujęty w rejestrze systemu informatycznego (np. dziecko nie jest 
zameldowane w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą obwodową. 
 
Wypełniony w systemie wniosek zgłoszeniowy można podpisać profilem zaufanym, bez 
konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis 
obojga rodziców. 
 
Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz 
z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do szkoły obwodowej. 
 
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły 
ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej. 
 

Termin: 19 marca 2021r., godz. 12:00  
Publikacja listy kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, informacja dostępna będzie 
w systemie po zalogowaniu się na konto kandydata.  
 
Rekrutacja na wolne miejsca 
 
Termin:  od 22 marca 2021 r,. godz. 8:00 do 29 marca 2021 r., godz. 14:00 
Etap: rekrutacja na wolne miejsca. 
Dziecko może kandydować maksymalnie do 3 szkół, które należy umieścić we wniosku w kolejności 
wyboru preferencji. 
Wypełniony w systemie wniosek rekrutacyjny można podpisać profilem zaufanym, bez 
konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły pierwszego wyboru. Wymagany jest 
podpis obojga rodziców. 
 
Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz 
z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do jednostki pierwszego wyboru.   
 
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły 
ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej. 



 
Termin: 31.03.2021 r. godz. 12:00 
Etap: rekrutacja na wolne miejsca -  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o zakwalifikowaniu 
dostępna będzie na indywidualnym koncie kandydata, po zalogowaniu. 
 
Termin: od 31.03.2021 r. godz. 12:00  do 7.04.2021r. godz. 14:00 
Etap: rekrutacja na wolne miejsca - potwierdzenie woli 
 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci 
oświadczenia przesłanego do szkoły (forma przesłania dokumentów będzie przekazana po 
ogłoszeniu list zakwalifikowanych). 
 
Termin: 9.04.2021r. godz. 13:00 
Etap: rekrutacja na wolne miejsca -  listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych. 
 
Podanie do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu 
dostępna będzie na indywidualnym koncie kandydata, po zalogowaniu. 

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po 
zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi 
miejscami.  
 
Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż 
kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły 
nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /Informacja dotyczy szkół, 
których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/. 
  

Postępowanie uzupełniające 
 
Termin: od 4.05.2021 r. godz. 8:00  do 7.05.2021r. godz. 14:00 
Etap: postępowanie uzupełniające na wolne miejsca – postępowanie będą prowadziły tylko te szkoły, 
które będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.  
 

Wykaz obwodów szkół podstawowych 
  
Uchwała nr 826/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów  

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/uchwaly/viii_kadencja/25_sesja_28_i_29-01-2021/826_xxv_2021.pdf
https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/uchwaly/viii_kadencja/25_sesja_28_i_29-01-2021/826_xxv_2021.pdf

