
 
 

Komunikat nr 2/2015  

Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej  

W Nowym Mieście Lubawskim 

z dnia 19 lutego 2015 r. 
 

o terminach postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 
 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście lubawskim 

w roku szkolnym 2015/2016  
 
 
       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim informuje, 

terminach postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym 

Mieście Lubawskim 

 
1. 19 luty 2015 r. – komunikat o terminach postepowania rekrutacyjnego. 

2. 19 luty 2015 r. – komunikat o ilości wolnych miejscy do oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim. 

3. Od 2 do 27 marca 2015 r. – składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca  

do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych 

4. 9 kwietnia 2015 r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, ogłoszenie wyników, umieszczenie 

imiennych list w widocznym miejscu w szkole wraz z podaniem możliwości odwoławczych od podjętych 

decyzji. 

5. 9 kwietnia 2015 r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej drugiego etapu na wolne miejsca  

do oddziału przedszkolnego, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list w widocznym miejscu  

w szkole wraz z podaniem możliwości odwoławczych od podjętych decyzji. 

6. Do 15 kwietnia 2015 r. – publikacja wyników naboru do oddziałów przedszkolnych. 

7. Do 15 kwietnia 2015 r. – poinformowanie Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego  

o dzieciach nieprzyjętych lub liczbie wolnych miejsc. 

8. Do 22 kwietnia 2015 r. – składanie do Komisji Rekrutacyjnej pisemnych wniosków  

o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do oddziałów przedszkolnych. 

9. Do 30 kwietnia 2015 r. – publikacja wyników naboru do klas pierwszych. 

10. Do 4 maja 2015 4.  – składanie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

11. Do 7 maja 2015 r. – składanie do Komisji Rekrutacyjnej pisemnych wniosków o uzasadnienie 

odmowy przyjęcia kandydata do klas pierwszych. 

12. Do 19 maja 2015 r. - składanie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

13. Do 31 sierpnia 2015 r. – zakończenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

 

 

 

Nowe Miasto Lub., 19.02.2015 r.                                                     ........................................... 
       (miejscowość, data)                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora) 


