
OGŁOSZENIE 

 
Burmistrz Miasta Łeby informuje, że rekrutacja na rok szkolny 201/2019 do oddziałów przedszkolnych i do klas 

pierwszych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miejską Łeba, 

 
rozpocznie się 1 marca 2018 r. 

 
Informacje odnośnie rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły oraz 

na stronie Urzędu Miejskiego w Łebie. 

 
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019                   do 
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 
od 01.03.2018 r. 
do 09.03.2018 r. 

 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 09.03.2018 r. 
do 30.03.2018 r. 

od 14.05.2018 r. 
do 18.05.2018 r. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia                    do 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 12.04.2018 r. do 23.05.2018 r. 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 13.04.2018 r. do 25.052018 r. 

5. 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

od 16.04.2018 r. 
do 23.04.2018 r. 

od 25.05.2018 r. 
do 11.06.2018 r. 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

25.04.2018 r. 12.06.2018 r. 

 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas 
pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 01.03.2018 r. 
do 30.03.2018 r. 

od 04.06.2018 r. 
do 08.06.2018 r. 

 
Jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne  dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 
od 04.06.2018 r. 
do 08.06.2018 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     
w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 06.04.2018 r. do 11.06.2018 r. 

3. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do 09.04.2018 r. do 12.06.2018 r. 

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

do 23.04.2018 r. do 18.06.2018 r. 

 
 

                 Burmistrz Miasta 
          /-/ Andrzej Strzechmiński 


