
REKRUTACJA 

do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie 

na rok szkolny 2022/2023 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.18.2022 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej publicznych szkół 

podstawowych, dla których Gmina Kożuchów jest organem prowadzącym 

ogłaszamy REKRUTACJĘ do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie. 

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 klasa pierwsza będzie znajdowała się 

w budynku przy ul. Chopina 11 oraz przy ul. A.Haller 1 (budynek byłego gimnazjum).  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADA PRZYJĘĆ 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły*, przyjmowani są do klasy pierwszej „z urzędu” 

na podstawie złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenia (DRUK NR 1),                     

do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów 

kandydata i kandydata. 

Zgłoszenia należy złożyć w terminie: do 04 marca 2022r. 
 

Kandydaci, dla których Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie nie jest szkołą obwodową, 

mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 

nadal będzie dysponować wolnymi miejscami. Kandydaci ci przyjmowani są na podstawie 

złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku (DRUK NR 2), który zawiera 

kryteria określone przez organ prowadzący szkołę. Do wniosku dołącza się oświadczenie                     

o spełnianiu określonych kryteriów.  

 Złożony wniosek rozpatruje powołana przez dyrektora Komisja Rekrutacyjna, która 

podaje do publicznej wiadomości wynik postępowania rekrutacyjnego w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych składają potwierdzenie 

woli zapisu do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (DRUK NR 3).Niezłożenie 

pisemnego oświadczenia przez rodzica/prawnego opiekuna będzie oznaczało rezygnację 

z miejscaw klasie pierwszej.  

 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do szkoły. 

 Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą złożyć 

wniosek do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych oraz wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

* Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie:  

Bielice; Cisów; Czciradz; Drwalewice; Dziadoszyce; Lasocin; Podbrzezie Dolne - ulice: A. Asnyka, A. Fredry, 

C. K. Norwida, Górska, Kubusia Puchatka, Leśna, M. Reja, Nowosolna, Wichrowe Wzgórze, Zygmuntowska; 

Podbrzezie Górne – ulice: Harcerska, Kwiatowa, Szprotawska, Wrzosowa, Żagańska; Słocina; Solniki; Sokołów; 

Stypułów; Kierzkowice; Zawada; Kożuchów – ulice: 1 Maja, A. Haller, B. Krzywoustego, B. Prusa, Chabrowa, 

Chopina, Cz. Miłosza, Daszyńskiego, Drzymały, Elektryczna, Garbarska, Głogowska, Głowackiego, Górska, 

Grota-Roweckiego, H. Sienkiewicza, Hoża, Jastrzębia, Jaśminowa, Kacza, Klasztorna, Kol. Górska, Kol. 

Zielonogórska, Kolorowa, Koszarowa, Kościelna, Kościuszki, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krucza, 

Kwiatowa, Lawendowa, Legnicka, Liliowa, Limanowskiego, Lisia, Literacka, Marcinkowskiego, Mickiewicza, 

Młynarska, Moniuszki, Nowogrodzka, Obywatelska, Okrzei, Parkowa, Piaskowa, Pl. Ewangelicki, Pl. Jedn. 

Robotniczej, Pl. Kopernika, Pl. Matejki, Pl. Targowy, Pl. Zwycięstwa, Polna, Rataja, Różana, Rynek, Słoneczna, 

Słonecznikowa, Sokola, Sowia, Spacerowa, Storczykowa, Szprotawska, Towarowa, Traugutta, Tulipanowa,                            

W. Szymborskiej, W. Reymonta, Zacisze, Zajęcza, Z. Herberta, Zielonogórska, Żagańska.  



HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 

 

 Rodzaj czynności: Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym: 

1. Złożenie wniosku (DRUK NR 2) o przyjęcie 

do klasy pierwszej szkoły podstawowej  

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

 

do 04 marca 2022r. 

 

 

od 12 sierpnia 2022r. 

do 19 sierpnia 2022r. 

 

2. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

do 11 marca 2022r. 

 

 

do 24 sierpnia 2022r. 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

 

18 marca 2022r. 

godz. 9.00 

 

25 sierpnia 2022r. 

godz. 9.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia (DRUK NR 3) 

 

Niezłożenie pisemnego oświadczenia  

przez rodzica/prawnego opiekuna  

będzie oznaczało rezygnację  

z miejsca w klasie pierwszej. 

 

 

do 25 marca 2022r. 

 

od 26 sierpnia 2022r. 

do 29 sierpnia 2022r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

01 kwietnia 2022r. 

godz. 9.00 

 

30 sierpnia 2022r. 

godz. 9.00 

 

 

Zgłoszenia/wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej można pobierać/składać 

w sekretariacie szkoły przy ul. Chopina lub A. Haller w godz. 7.30 do 14.30. 

Powyższe dokumenty można również pobrać ze strony internetowej naszej szkoły.  


