
Komunikat 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 

informuje,  

że od 1 marca 2021 r.  rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych  

na rok szkolny 2021/2022. 

Zasady przyjęć do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 

zostały przygotowane w oparciu o przepisy: 

1. Art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity (Dz. U.                   

z 2020 r. poz. 910 i poz.1378 oraz z 2021 poz. 4). 

2.  Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29 stycznia 2021 roku. 

3. Uchwała NR XXV/319/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 roku. 

 

Zgłoszenie kandydata z obwodu 

1. Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki                     

w Łasku przyjmuje się do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia, które można pobrać ze 

strony internetowej www.lask.podstawowe.vnabor.pl (od 1 marca, godz. 8.00) 

2. Zgłoszenie należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w skrzynce podawczej szkoły                  

w dniach od 1 do 15 marca 2021 r. 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów spoza obwodu 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do szkoły podstawowej kandydaci 

zamieszkali poza jej obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

2. System naboru elektronicznego biorąc pod uwagę punktowane kryteria, przydzieli kandydata 

do placówki według ustalonej przez rodzica kolejności z uwzględnieniem liczby otrzymanych 

punktów oraz wolnych miejsc w szkole pierwszego i drugiego wyboru. W przypadku braku 

miejsc w obu szkołach system przekieruje dziecko automatycznie do szkoły obwodowej 

zgodnej z adresem zameldowania stałego. Szkoła, na której najbardziej zależy rodzicom, 

powinna być wskazana na pierwszym miejscu. 

3. Szkoła przeprowadza postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

 

http://www.lask.podstawowe.vnabor.pl/


Rodzice  

a. logują się (od 1 marca godz.8.00) do systemu dostępnego pod adresem  

www.lask.podstawowe.vnabor.pl uzyskując w ten sposób dostęp do elektronicznego 

formularza wniosku o przyjęcie do szkoły, w którym wprowadzają dane dziecka do 

systemu 

b. drukują wypełniony wniosek oraz oświadczenia i po podpisaniu przez obojga 

rodziców/prawnych opiekunów składają go w skrzynce podawczej, która mieści się                     

w wejściu szkoły w dniach od 1 do 15 marca 2021 r. 

UWAGA: 

Wysłanie wypełnionego druku wniosku przy pomocy systemu informatycznego naboru bez 

wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka – takie 

zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. 

Załączniki: 

1.  Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29 stycznia 2021 r. 

2.  Uchwała NR XXV/319/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r.  

 

http://www.lask.podstawowe.vnabor.pl/

