
 REKRUTACJA 2023/2024  

 
 

 Informacje  

 
 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  KLASA I 

   

   
Informacje Urzędu Miasta Lublin:  Informacje Urzędu Miasta Lublin: 

będą  dostępne w tym miejscu:   
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych na rok szkolny 2023/2024 
 Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 

2023/2024 
   

17.02.2023  17.02.2023 

Rekrutacja do przedszkoli (i oddziałów przedszkolnych w szkołach) w Lublinie na 
roku szkolny 2023/2024 odbywa się elektronicznie. 
 

Aplikacja do naboru do przedszkoli jest dostępna: 
– przez stronę Aplikacje dla rodziców lub 
– bezpośrednio – po kliknięciu w kafelek poniżej: 

 

 Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w Lublinie na roku szkolny 2023/2024 
odbywa się elektronicznie. 
 

Aplikacja do naboru do klasy I jest dostępna: 
– przez stronę Aplikacje dla rodziców lub 
– bezpośrednio – po kliknięciu w kafelek poniżej: 

 

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/#id_8
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/#id_8
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/
https://lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/
https://lublin.eu/edu/projekt/aplikacje-dla-rodzicowkandydatow/
https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/


   
17.02.2023  17.02.2023 
Podstawowe terminy czynności rekrutacyjnych: od do  Podstawowe terminy czynności rekrutacyjnych: od do 

● 
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego w danym przedszkolu/szkole 

06.02.2023 
godz.8.00 

20.02.2023 
godz.12.00 

 
● 

Zgłaszanie dzieci do szkół obwodowych (zamieszkałych 
w obwodzie danej szkoły). Obwód SP30 – patrz niżej. 

27.02.2023 13.03.2023 

● 
Rekrutacja  – rejestracja kandydatów przystępujących 
do naboru 

27.02.2023 
godz.8.00 

10.03.2023 
godz.15.00 

 
● 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu SP30 – składanie 
wniosków  

21.03.2023 
godz. 8.00 

28.03.2023 
godz. 14.00 

● 
Rekrutacja uzupełniająca – rejestracja kandydatów 
przystępujących do naboru  

15.05.2023 
godz.8.00 

19.05.2023 
godz.15.00 

 
● 

Rekrutacja uzupełniającego dla dzieci spoza obwodu 
SP30 – składanie wniosków 

12.05.2023 
godz. 8.00 

17.05.2023 
godz. 14.00 

   
17.02.2023  17.02.2023 
Terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach rekrutacji zawiera 
Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r.: 

 Terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach rekrutacji zawiera 
Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r.: 

   

lp. rodzaj czynności początek koniec  lp. rodzaj czynności początek koniec 

1 
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania 
przedszkolnego 

06.02.2023 
godz.8.00 

20.02.2023 
godz.12.00 

 

1 

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

21.03.2023 
godz. 8.00 

28.03.2023 
godz. 14.00 

2 Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 
27.02.2023 
godz.8.00 

 
 

2 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych 

31.03.2023 
godz. 12.00 

 

3 
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – 
wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 

27.02.2023 
godz.8.00 

10.03.2023 
godz.15.00 

 
3 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia  

03.04.2023 
godz. 12.00 

14.04.2023 
godz. 14.00 

4 
Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez 
rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania 
wniosków na stronie dla rodziców 

10.03.2023 
godz.15.00 

 
 

4 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  

17.04.2023 
godz. 13.00 

 

5 
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie 
strony dla rodziców 

31.03.2023 
godz.12.00 

 
     

6 
Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce 
zakwalifikowania 

31.03.2023 
godz.12.00 

07.04.2023 
godz.15.00 

     

7 
Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony 
dla rodziców 

11.04.2023 
godz.12.00 

 
     

   

  17.02.2023 

  Zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 1091/XXXV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 
27 stycznia 2022 r. obwód Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie, w rekrutacji na rok 
szkolny 2023/2024, obejmuje następujące ulice: 

  al. Bryńskiego, 

ul. Aleksandra Czekanowskiego, 

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-121122022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-28-grudnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-dla-roku-szkolnego-20232024-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-,3882,28195,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2023/zarzadzenie-nr-9512023-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-16-stycznia-2023-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20232024-do-klas-i-,172,28338,2.html
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/573/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/573/


ul. Diamentowa, 

ul. Ignacego Domeyki, 

ul. Energetyków, 

ul. Biskupa Mariana Fulmana, 

ul. ks. Wincentego Granata, 

ul. Inżynierska, 

ul. Janowska, 

ul. Koło, 

ul. Medalionów, 

ul. Nałkowskich, 

ul. Władysława Olechnowicza, 

ul. Karola Olszewskiego, 

ul. Parczewska, 

ul. Pod Gajem, 

ul. Przy Bocznicy, 

ul. Rąblowska, 

ul. Łukasza Rodakiewicza, 

ul. Eugeniusza Romera, 

ul. Jana Samsonowicza, 

ul. Antoniego Słomkowskiego, 

ul. Franciszka Uhorczaka, 

ul. Bernarda Wapowskiego, 

ul. Węglowa, Wojtyłów, 

ul. Henryka Wolińskiego, 

ul. Jacka Woronieckiego, 

ul. Wrotkowska, 

ul. Ludwika Zalewskiego, 

ul. Zemborzycka str. nieparzysta od 61 do 165, 

ul. Żeglarska str. parzysta od 2 do 10 i str. nieparzysta od 1 do 17 

   

   
   
   

 
 
 
 



 
Przepisy prawa regulujące nabór kandydatów 

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do szkół 
 

 
 
● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 

2089 i z 2023 r. poz. 185) 
 Rekrutację do przedszkoli i szkół reguluje rozdział 6 ustawy, art. 130-164. 

  
● Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) 
 
 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 
 

KLASA I 

   

   
Uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin 
 
 
Do pobrania: 
– bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/ 
– Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r. poz. 6224 

 Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej 
 
Do pobrania: 
– bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/ 
– Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 7790 

   

   
Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 
2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, a także terminów składania dokumentów 
 

 Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 
2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, 
na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Lublin 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001082
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000655
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001079
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001116
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001700
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001730
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002089
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000185
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002431&SessionID=87364E251416495DEFB686E5EE256018E11C5760
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xxxiv-w-dniu-16-12-2021/uchwala-nr-1075xxxiv2021-rady-miasta-lublin-z-dnia-16-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-,22,28173,2.html
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/6224/
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2019/7790/


Do pobrania: 
– bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/ 

Do pobrania: 
– bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/ 

   

   
Zarządzenie nr 122/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 
2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do 
publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
prowadzonych przez miasto Lublin 
 
Do pobrania: 
– bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/ 

 Uchwała nr 1091/XXXV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów 
 
Do pobrania: 
– bip.lublin.eu/rada-lublin/uchwaly-rm-lublin/ 
– Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022 r. poz. 573 

   

   
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r. – 
podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 
a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 
 
Do pobrania: 
– bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/ 

  

   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do komunikatu nr 2/2023 
z dn. 17 lutego 2023r. 

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-121122022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-28-grudnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-dla-roku-szkolnego-20232024-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-,3882,28195,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2023/zarzadzenie-nr-9512023-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-16-stycznia-2023-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20232024-do-klas-i-,172,28338,2.html
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-122122022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-28-grudnia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-przyjecie-dziecka-do-publicznego-przedszkolaoddzialu-przedszkolnego-w-szkole-podstawowej-prowadzonych-przez-miasto-lublin,3887,28195,2.html
https://bip.lublin.eu/rada-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xxxv-w-dniu-27-01-2022/uchwala-nr-1091xxxv2022-rady-miasta-lublin-z-dnia-27-stycznia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-oraz-okreslenia-granic-ich-obwodow,12,28221,2.html
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/573/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2023/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-16-stycznia-2023-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-,103,28323,2.html

