
REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim 

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 

20 stycznia 2021 r. rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie 

się w terminach jak niżej (załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 9/2021 Burmistrza Nowogrodu 

Bobrzańskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. ): 

 

L.P Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
od  08 lutego 2021 r. 
do 05 marca 2021 r. 

 
od 26 kwietnia 2021 r. 

do 12 maja 2021 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
podstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
od 08 marca 2021 r. 
do 25 marca 2021 r. 

 
od 13 maja 2021 r.   
do 17 maja 2021 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną list 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

 
29 marca 2021 r. 

 
19 maja 2021 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia 

od 30 marca 2021 r. 
do 09 kwietnia 2021 r. 

od 20 maja 2021 r.  
 do 26 maja 2021 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 
13 kwietnia 2021 r. 

 
 28 maja 2021 r. 

 

 Powyższe terminy dotyczą również rekrutacji  pozostałych uczniów klas II - VIII 

zgodnie z decyzją dyrektora szkoły. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły znajdują się poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 1 im. Janusza Korczaka w NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

w roku szkolnym 2021/2022 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

       (imiona i nazwisko) 

urodzonego ……………………… w …………..…….………………………………………       

              (data urodzenia)                             (miejsce urodzenia) 

PESEL: ………..……………………………………… 

zameldowanego: miejscowość: ……………..........……………kod poczt. ………………..... 

ul. ………………………………… nr domu………… nr mieszkania ……………………… 

zamieszkałego: miejscowość : …………………........…………kod poczt. ………………… 

ul. ……………………………………… nr domu …… nr mieszkania ……………………… 

do klasy ……...........…… Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2 

 

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest szkoła 

………………………………………………………………………………………………… 

   (nazwa i adres szkoły, numer telefonu) 

Dane adresowe rodziców/opiekunów prawnych: 

Matka ………………………………………………………………………………………… 

   (imię i nazwisko, adres ) 

Ojciec ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów) ……………………………………. 

                                    (domowy i do miejsca pracy) 

Ojca: …………………………………………………………………………………………. 

Matki: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



DANE UZUPEŁNIAJĄCE: 

1. Informacja o stanie zdrowia dziecka ( choroby przewlekłe, przebywanie pod stałą kontrolą 

lekarza specjalisty) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..............................................................…………... 

2. Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...........................................……… 

3. Czy dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...........................................……………………… 

4. Czy dziecko będzie korzystać z opieki świetlicy szkolnej?   

       TAK                    NIE 

 

* właściwe podkreślić 

 

5. Jeżeli TAK, to proszę o wpisanie godzin opieki świetlicowej.          

od………...........……    do……….....……… 

 

6. Czy dziecko będzie korzystać z żywienia w szkole?                 

  TAK                      NIE 

 

* właściwe podkreślić 

 

Dotyczy dziecka kl. I :  Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne w 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   (nazwa i adres przedszkola, numer telefonu) 

 

……………………………………………. 

(miejscowość i data)          

                                                                          ……………..……….…………………… 

          ………………………………………..… 

        (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 



 
Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w 

Nowogrodzie Bobrzańskim należą:  

1. Nowogród Bobrzański ulice: Akacjowa, Białowicka, 

Borówkowa, Bukowa, Cicha, Dąbrowskiego, Dębowa, Dobra, 

Dojazdowa, Do Wodociągów, Dolina Zielona, Drzewna, Dworcowa, 

Energetyków, Gajowa,  Grabowa, Grodzka, Grunwaldzka, Jodłowa, 

Kasztanowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, 

Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, 3 Maja, Mała, Marcinkowskiego, 

Mickiewicza, Miła, Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, 

Nadbrzeżna, Nad Bobrem, Nad Stawami, Nowowiejska, Okrężna, 

Osiedle Robotnicze, Parkowa, Piaskowa, Plac Wolności, Pocztowa, 

Różana, Rzemieślnicza, Słowicza, Sosnowa, Spacerowa, 

Świerkowa, Świętego Mikołaja, Szkolna, Tama Kolejowa, 

Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa, Winiary, Wojska 

Polskiego, Żarska, ;  

2. Dobroszów Mały;  

3. Dobroszów Wielki;  

4. Popowice;  

5. Cieszów;  

6. Krzywa  

7. Białowice 

 

 
 
 


