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1. Rusza nabór do lęborskich przedszkoli  na rok 2017/2018 

Rozpoczyna się nabór na rok szkolny 2017/2018 do lęborskich przedszkoli. Nabór do 
szkół podstawowych rozpocznie się w maju.  
Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy pobrać w odpowiednich placówkach w 
niżej wymienionych terminach: 

 przedszkola, oddziały zerowe przy szkołach podstawowych - od 
3.04.2017 r. do 28.04.2017 r. 

 szkoły podstawowe - od 4.05.2017 r. do 9.06.2017 r. 
 
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Lębork.  
Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok 
szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym 
przedszkolu publicznym.  
Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z 
miejsca w dotychczasowej placówce. 
Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana 
dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie 
do przedszkola.  
Placówki, w których w roku szkolnym 2017/2018 realizowane będzie 
wychowanie przedszkolne: 
- Przedszkole Nr 1 
- Przedszkole Nr 2 
- Przedszkole Nr 5 
- Przedszkole Nr 6 
- Przedszkole Nr 9 
- Przedszkole Nr 10 
- Szkoła Podstawowa Nr 4 
- Szkoła Podstawowa Nr 5. 
 
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.  
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 
placówka dysponuje wolnymi miejscami.  
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę 
Miejską w Lęborku. 
Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej jak 3 wybranych szkół. 



Placówki, w których w roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie obowiązek 
szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych: 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. I Armii Wojska Polskiego 10 
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103 
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14 
- Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52 
zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku XXVI – 
363/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
 

2. Dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła 

Gmina Miasto Lębork po raz kolejny przystąpi do konkursu ogłoszonego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod 

nazwą „Czyste  powietrze Pomorza” edycja 2017.  

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł 

ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich 

kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi 

odnawialne źródła energii (pompy ciepła) bądź podłączeniem do sieci ciepłowniczej.  

W ramach konkursu można skorzystać z dofinansowania w wysokości do 40% 

kosztów kwalifikowanych (do 35% z WFOŚiGW w Gdańsku  i 5% z budżetu Miasta 

Lęborka).  

Kosztami kwalifikowanymi są:  

a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz 

montaż: 

 kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, 

 pomp ciepła, 

 węzłów cieplnych z przyłączami  
b)wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. 

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty 

mieszkaniowe, będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork.  

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej: www.ekolebork.pl lub 

osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii 

Krajowej 14 w p. B 112.   

Osoby chętne do skorzystania z dofinansowania składają wypełniony wniosek wraz z 

odpowiednimi załącznikami w Urzędzie Miasta Lęborka. 

Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2017r.  

W ciągu poprzednich trzech edycji konkursu pozyskano łącznie ok. 147 tys. zł i 

dodatkowo przekazano łącznie ok. 17 tys. zł wkładu własnego Gminy Miasto Lębork. 

Poziom dofinansowania wahał się od ok. 23 % w 2014 roku do ok. 29 % kosztów 

kwalifikowanych w roku 2016. Z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do tej pory skorzystało już 65 

osób w naszym mieście. 

 

3. Autobusy miejskie w święta 

http://www.ekolebork.pl/


Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Spółka z o.o. informuje, że w okresie Świąt 

Wielkanocnych autobusy komunikacji miejskiej kursować będą następująco: 

15.04.2017r. (sobota) – wszystkie linie zgodnie z rozkładem jazdy 

16.03.2017r. (Wielkanoc), 17.04.2017r. (Poniedziałek Wielkanocny): 

– linia nr 2 Nowa Wieś Lęborska – Cmentarz      

według rozkładu w święta, od godz. 9:58 (Cmentarz kierunek Nowa Wieś Lęborska) 

do godz. 18:50 (Pl. Piastowski zjazd). 

- linia nr 20 Plac Piastowski – Cmentarz 

według rozkładu w święta, godz. 9:43 (Plac Piastowski kierunek Cmentarz) do godz. 

9:58. 

- linia nr 4 Sportowa - Lubowidz 

według rozkładu w święta, od godz. 09:30 (Sportowa kierunek Lubowidz) do godz. 

19:30 (Sportowa). 

- linia nr 5 Plac Piastowski – Sportowa 

według rozkładu w święta, godz. 09:15 (Plac Piastowski kierunek Sportowa) do godz. 

09:30. 

19:30 Sportowa do 19:45 Plac Piastowski.  

 

Z uwagi na przerwę świąteczną w szkołach, w dniach 14– 18 kwietnia nie będą 

realizowane kursy „szkolne” linii nr 5 oraz autobus linii nr 3 realizujący kurs „szkolny” 

przez Chocielewko.  

 

4. Sprawy przechodzą do MOPS-u 

Od dnia 3 kwietnia 2017 roku sprawy dotyczące pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, czyli stypendia i zasiłki szkolne, zostają przeniesione do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Wyszyńskiego 3. 

Również od początku kwietnia.2017 roku swoją działalność w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lęborku podejmie Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Lęborku.  

 

5. Mediowe jajo - warsztaty w bibliotece  
Święta zbliżają się wielkimi krokami. Twórcze poddasze w bibliotece miejskiej 
zaprasza na warsztaty zdobienia akrylowych jaj różnobarwnymi woskami. Zajęcia 
poprowadzi Małgorzata Tryba. 
Zajęcia odbędą się 4 kwietnia o godz. 16.00. Obowiązują zapisy (do 3 kwietnia). 
Liczba miejsc ograniczona. Koszt 15 zł. 
 

 


