
KOMUNIKAT 4 z dnia 18.03.2020 r. 
Szanowni Państwo  

na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 

poz. 433), mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem 

wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszeniu 
ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Szkole Podstawowej w Łebie. 

W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem telefonu +48 59 8661472 
do sekretariatu szkoły w godzinach 8.00-12.00 lub skorzystać z poczty elektronicznej 
sekretariat.szkola@leba.edu.pl  

Z dniem 16 marca 2020 roku wstrzymuje się również obostrzenia dotyczące 
przyjmowania przesyłek listownych. Listy należy umieszczać do skrzynki przed 
wejściem głównym do szkoły, a w przypadku przesyłek potwierdzonych korzystać                  
z umieszczonego na drzwiach domofonu i kontaktu z pracownikiem szkoły. 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH 
Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie: 
ZARZĄDZENIA NR 19/2020 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów            

do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkoły podstawowej, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba. 

 

W związku z obecnie występującą sytuację epidemiologiczną kraju Burmistrz Miasta 
Łeby przewiduje wydłużenie okresów rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów 
przedszkolnych. 
O dokonanej zmianie zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. 
 
Jednocześnie informujemy, że uproszczeniu ulega procedura składania wniosków: 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, klasy I w szkole podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym może być dokonane poprzez pobranie 

stosownych dokumentów ze strony internetowej szkoły 

http://leba.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-oddzial-przedszkolny/ bądź odbiór wersji papierowej 

w szkole w godzinach 8.00-12.00 ( korzystając z umieszczonego domofonu i kontaktując się                    

z sekretariatem ). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można wysłać za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres sekretariat.szkola@leba.edu.pl bądź przesłać pocztą lub złożyć 

osobiście, pakując dokumenty w kopercie listownej i umieszczając w skrzynce umieszczonej 

przy drzwiach głównych. 

Ważne: 
Dokumenty należy podpisać, wymagane zaświadczenia mogą być tymczasowo 
potwierdzone OŚWIADCZENIEM RODZICÓW, które w okresie późniejszym będą 
zweryfikowane stosownym dokumentem. Zatem na tym etapie złożone oświadczenie 
będzie honorowane. 
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