
Regulamin rekrutacji 

do Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie 

na rok szkolny 2019/2020 

 

 

  

Rekrutacja do klas pierwszych: 

 

1. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole będą utworzone dwie klasy pierwsze. Liczba dzieci 

w klasie wynosić będzie 25. 

 

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego przyjęcie dziewcząt i chłopców. 

 

3. Przy rekrutacji uczniów do Szkoły obowiązuje zasada powszechnej dostępności. 

 

4. Do Szkoły przyjmowane są dzieci z terenu miasta Lublina i okolic. 

 

5. Do klas pierwszych przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, które osiągnęły 

dojrzałość szkolną. 

 

6. Nabór uczniów do klas pierwszych prowadzony jest zgodnie z harmonogramem 

zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły. 

 

7. W stosunku do wszystkich dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w 

określonym czasie wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia” w sekretariacie Szkoły 

przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne. 

 

8. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna. 

 

9. W ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się rozmowę Dyrektora Szkoły 

(lub jego przedstawiciela) z dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - termin 

rozmowy rodzice ustalają drogą telefoniczną lub osobiście. Nie zgłoszenie się na rozmowę 

wstępną w wyznaczonym czasie traktowane jest jako rezygnacja, co wiąże się ze 

skreśleniem z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia 

terminu spotkania. 

 

10. W czasie trwania rozmowy Dyrektora Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecko 

uczestniczy w spotkaniu z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Celem spotkania jest 

obserwacja poziomu dojrzałości szkolnej w poszczególnych sferach rozwojowych. 

 

11. Decyzja w sprawie przyjęcia dziecka do Szkoły podejmowana jest po zakończeniu 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

12. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

13. W naborze bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

 badanie gotowości szkolnej kandydata, 



 rozmowę Dyrektora Szkoły (lub jego przedstawiciela) z kandydatem do szkoły i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), 

 uczęszczanie do Szkoły rodzeństwa kandydata, 

 uczęszczanie kandydata do przedszkola katolickiego, 

 udział w zajęciach grupowych dla kandydatów. 

 

14. Punktacja odpowiadająca w/w kryteriom jest następująca: 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 43 punkty. 

 35 punktów w badaniu psychologicznym gotowości szkolnej, 

 3 punkty w rozmowie z dyrektorem szkoły (lub jego przedstawicielem), 

 4 punkty w przypadku uczęszczania do Szkoły rodzeństwa kandydata, 

 1 punkt w przypadku uczęszczania kandydata do przedszkola katolickiego. 

 

      W badaniu psychologicznym gotowości szkolnej przydział punktów jest następujący: 

 maksymalnie 4 punkty - wiadomości o sobie, orientacja czasowo-przestrzenna, 

 maksymalnie 10 punktów - analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa, 

 maksymalnie 5 punktów - pamięć słuchowa i fonologiczna, 

 maksymalnie 6 punktów - regulacja emocji i strategie społeczne, 

 maksymalnie 6 punktów - koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz sprawność 

grafomotoryczna, 

 maksymalnie 4 punkty - przygotowanie do nauki matematyki. 

 

15. Informacja o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych oraz lista rezerwowa będą dostępne 

dla rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie Szkoły w terminie zamieszczonym w 

harmonogramie rekrutacji. 

 

16. Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 

rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do złożenia w sekretariacie Szkoły 

niezbędnych dokumentów (zgodnie z terminarzem rekrutacji). 

 

17. Dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie zorganizowane spotkanie 

informacyjne (zgodnie z terminarzem rekrutacji). 

 

18. Nabór uzupełniający do klas I – VII odbywa się w ciągu całego roku szkolnego. 

 

19. Harmonogram rekrutacji: 

 od 13.11.2018 r. do 28.02.2019 r. - złożenie "Karty zgłoszenia" w sekretariacie 

szkoły, 

 od 03.12.2018 r. - ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły 

(osobiście lub telefonicznie), 

 od 28.01.2019 r. do 15.03.2019 r. - rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i jego 

rodzicami / prawnymi opiekunami (zgodnie z ustalonymi terminami), 

 od 11.03.2019 r. do 20.03.2019 r. - udział w zajęciach grupowych dla kandydatów 

(zgodnie z terminami ustalonymi podczas spotkania z Dyrektorem Szkoły), 

 22.03.2019 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 

2019/ 2020, 



 od 25.03.2019 r. do 29.03.2019 r. - złożenie wymaganej dokumentacji w 

sekretariacie szkoły: 

- podanie o przyjęcie dziecka do szkoły, 

- bilans sześciolatka, 

- skrócony akt urodzenia, 

- 2 zdjęcia legitymacyjne, 

(brak złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie traktowany jest jako 

rezygnacja z woli uczęszczania dziecka do naszej szkoły), 

 04.06.2019 r. godz. 16.30 - zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do 

klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020; złożenie u wychowawców klas 

informacji o gotowości szkolnej dziecka. 

 

Lublin, 09.11.2018 r. 

 

 

 


