
 
 

NABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM WŁADYSŁAWA JAGIEŁY W BRODNICY 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy ogłasza nabór 

kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. 

 

1. ZGŁOSZENIE 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej na 

podstawie zgłoszenia rodziców. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu 

zamieszkania
1
 rodziców kandydata i kandydata. Granice obwodów szkolnych określa 

Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 

Brodnicy oraz określenia granic tych obwodów od dnia 1 września 2019 r. Zgłoszenia dziecka 

należy dokonać w terminie do końca lutego 2021 r. Wzór zgłoszenia oraz oświadczenia o 

miejscu zamieszkania dostępne na naszej stronie internetowej sp3brodnica.edupage.org  

 

2. REKRUTACJA 

W terminie do 30 marca 2021 r. na stronie internetowej umieszczona zostanie informacja o 

wolnych miejscach i rekrutacji dzieci zamieszkałych poza obwodem tutejszej szkoły. W 

przypadku prowadzenia postępowanie rekrutacyjnego rodzice kandydata składają wniosek o 

przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej) wraz z 

wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium. 

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 stycznia 

2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasta Brodnicy na rok szkolny 2021/2022. 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu (art. 25 kc). 

2. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą  

rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców,  

któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało  

powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 kc).. 

3. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom  

mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u  

tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie  

przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa  

sąd opiekuńczy (art. 26 § 2 kc).. 

4. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce  

zamieszkania opiekuna (art. 27 kc).. 

 


