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Zał. nr 1 do Zarządzenia nr7 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 

z dnia 03-02-2014 w sprawie wprowadzenia procedury 
przyjmowania uczniów do klasy pierwszej SP 2 w Lublinie

P R O C E D U R A  PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE 

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7)

I Wymagane dokumenty.

1. Karta zgłoszenia kandydata lub wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (wraz z 

załącznikami) podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna (do pobrania w 

sekretariacie szkoły lub na stronie www szkoły).

2. Akt urodzenia dziecka- do wglądu.

3. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, np. dowód osobisty rodzica/ 
prawnego opiekuna.

II Zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 prowadzonej przez gminę Lublin 

przyjmuje się:

a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców/prawnych 

opiekunów- z urzędu.

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz, gdy uczeń spełnia 

kryteria ustalone przez szkołę określone w Statucie Szkoły oraz w „Procedurze 

przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 2 zamieszkałego poza obwodem szkoły”. 

2. 0 przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor z wyjątkiem przyjęcia dzieci 

zamieszkałych w obwodzie, które są przyjmowane z urzędu.

III Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów

1. Terminy rekrutacji oraz składania dokumentów podawane są każdego roku do 
informacji publicznej na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na terenie 
szkoły.

2. Składanie kart zgłoszenia kandydata do klasy I na obowiązujących drukach (załącznik 

nrl) odbywa się każdego roku w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie, 

podanym do informacji publicznej na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na 

terenie szkoły.

3. Karty zgłoszenia składają rodzice lub prawni opiekunowie w sekretariacie szkoły.



4. W przypadku wolnych miejsc szkoła rozpoczyna postępowanie rekrutacyjne.

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca co roku na kolejny rok 
szkolny.

6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna 
dziecka.

7. W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obszarze gminy 

Lublin. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Lublin, są przyjmowane w miarę 

wolnych miejsc- w drugiej kolejności.

8. Przy postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia 
ucznia do klasy pierwszej:

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1. Wielodzietność 
rodziny kandydata Oświadczenie1 o wielodzietności rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.)



Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie3 o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia 
poświadczona „za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie 
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 
2013 r. poz. 154 i 866)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

8. w szkole uczy się 
rodzeństwo dziecka

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

9. rodzice prawni 
opiekunowie pracują 
w miejscy należącym 
do obwodu szkoły

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

10. dziecku mogą 
zapewnić opiekę 
członkowie rodziny 
zamieszkujący w 
obwodzie szkoły

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

11. ze względów 
zdrowotnych lub 
wychowawczych 
wskazana jest zmiana 
środowiska dla dziecka

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata

9. Kryteria zawarte w p k t.l-  7 mają jednakową wartość punktową (1  pkt.).
Kryteria zawarte w pkt. 8-11 mają jednakową wartość punktową (2 pkt.)

10. Złożone karty rekrutacyjne rozpatruje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja rekrutacyjna.
11. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

•  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy 
kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 
informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do klasy I SP 2 w 
Lublinie,

Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji 
wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.



• ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy 
kandydatów nieprzyjętych do klasy I SP 2 w Lublinie:
- komisja kwalifikacyjna przyjmuje kandydata do klasy I w SP 2 w Lublinie , jeżeli w 
wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył 
wymagane dokumenty,
- lis ty , o których mowa podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
tablicy. Ogłoszenia Dyrektora Szkoły w siedzibie SP 2 w Lublinie. Listy zawierają imiona i 
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia,

•  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
12. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa, jest określany w form ie 

adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem komisji rekrutacyjnej.
13. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I w SP 2 w 
Lublinie.

14. W term inie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem, o 
którym mowa w pkt. 12 sporządza się uzasadnienie z podaniem przyczyn odmowy przyjęcia, 
w tym podania najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, 
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

15. W term inie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic/prawny opiekun może wnieść do 
Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

16. W term inie 7 dni od otrzymania odwołania Dyrektor SP 2 rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W przypadku zastrzeżeń co do rozstrzygnięcia 
Dyrektora rodzic/prawny opiekun może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego SP 2 nadal dysponować będzie 
wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które 
kończy się w dniu 31.08. roku, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Załączniki
Zał. 1 Zgłoszenie kandydata do szkoły
Zał. 2 Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Procedura obowiązuje od dnia 03-02-2014 r.



Zal nr 1 do Procedury’ przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Imię i Nazwisko wnioskodawcy -  rodzica kandydata, adj-es do korespondencji

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
ul. Mickiewicza 24 
20- 433 Lublin

Zgłoszenie kandydata do szkoły1 

I- Dane osobowe kandydata i rodziców2
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2 . Data urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata Matki

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i kandydata 1

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /numer mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Ojca
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 
SP 2 w Lublinie.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.2
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

1 Zgodnie z Art. 20e ust.l ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego 
gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie

1 Zgodnie z Art. 2 0 1 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 
podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast 
podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie 
rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu.

2 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



Imię i Nazwisko wnioskodawcy -  rodzica kandydata

ZaŁ nr 2 do Procedury przyjmowania uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
ul. Mickiewicza 24 
20- 433 Lublin

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej1

I- Dane osobowe kandydata i rodziców2
(Tabelę należy wypełnij komputerowo^ lub czytelnie literami drukowanymi)
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2 . Data urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu 
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata Matki

Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i kandydata3

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /numer mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata - o ile je posiadają

Matki Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Ojca
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

II- Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkól4
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej 
publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych5

1. Pierwszy wybór

nazwa szkoły 

adres szkoły
2. Drugi wybór

nazwa szkoły 

adres szkoły
3. Trzeci wybór

nazwa szkoły

adres szkoły

1 Zgodnie z Art. 20a ust.4 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2 Zgodnie z Art. 201 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice 
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 
komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

3 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Zgodnie z Art. 20za. 1. ustawy o systemie oświaty, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół

Zgodnie z Art.201 ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.

1
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Zal nr 2 do Procedury przyjmowania uczniów do klasy piei^wszej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

L.p.

1

Kryterium

2

Zgłoszenie kryterium 
do oceny Tak*}

3
1. w szkole uczy się rodzeństwo dziecka .i

2. rodzice prawni opiekunowie pracują w miejscy należącym do obwodu szkoły

3. dziecku mogą zapewnić opiekę członkowie rodziny zamieszkujący w obwodzie szkoły

4. ze względów zdrowotnych lub wychowawczych wskazana jest zmiana środowiska dla dziecka

Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor 
SP 2 w Lublinie.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.11
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 

do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

11 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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