
REKRUTACJA 2017/2018 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 

w Juchnowcu Górnym powinni złożyć w sekretariacie szkoły w terminach określonych 

w Harmonogramie rekrutacji stosowne dokumenty. Wszystkie wzory dokumentów są do pobrania na 

stronie szkoły w zakładce „Rekrutacja 2017/2018” lub w sekretariacie szkoły. Przyjmowana będzie 

tylko kompletna dokumentacja. 

ETAP 

EDUKACYJNY 
KANDYDACI WYMAGANE DOKUMENTY 

PRZEDSZKOLE 

Dzieci, które w roku 2016/2017 

uczęszczają do Przedszkola w ZSJG 

i będą kontynuować wychowanie 

przedszkolne w tym Przedszkolu 

Deklaracja kontynuowania 

wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Samorządowym 

Dzieci, które nie uczęszczały 

do Przedszkola, a zamieszkują 

na terenie Gminy Juchnowiec 

Kościelny 

Wniosek o przyjęcie dziecka 

do Przedszkola (wraz z załącznikami) 

Deklaracja o uczęszczaniu na zajęcia 

z religii/etyki/… 

ODDZIAŁY 

PRZEDSZKOLNE 

(TZW. ZERÓWKI) 

Dzieci, które w roku 2016/2017 

uczęszczają do ZERÓWKI w ZSJG 

 i będą kontynuować przygotowanie 

przedszkolne w ZERÓWCE 

Deklaracja kontynuowania 

przygotowania przedszkolnego 

w oddziale przedszkolnym 

(tzw. zerówce) 

Dzieci z rocznika 2011, które w roku 

2016/2017 uczęszczają do 

Przedszkola w ZSJG i będą 

kontynuować przygotowanie 

przedszkolne w ZERÓWCE 

Deklaracja kontynuowania 

przygotowania przedszkolnego 

w oddziale przedszkolnym 

(tzw. zerówce) 

Dzieci, które nie uczęszczały 

do ZERÓWKI w ZSJG, a zamieszkują 

na terenie Gminy Juchnowiec 

Kościelny 

Wniosek o przyjęcie dziecka 

do oddziału przedszkolnego 

(tzw. zerówki) (wraz z załącznikami) 

Deklaracja o uczęszczaniu na zajęcia 

z religii/etyki/… 

KLASY I  

SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły* 

Zgłoszenie do klasy I szkoły 

podstawowej 

Deklaracja o uczęszczaniu na zajęcia 

z religii/etyki/… 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I 

szkoły podstawowej 

Deklaracja o uczęszczaniu na zajęcia 

z religii/etyki/… 

 

*Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości Gminy Juchnowiec Kościelny: Juchnowiec Górny, 

Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Janowicze, Janowicze-Kolonia, Wólka, Wojszki, Zajączki, 

Rumejki, Lewickie, Lewickie-Stacja, Lewickie-Kolonia, Biele, Rostołty, Złotniki, Klewinowo, Simuny, 

Hermanówka, Niewodnica Nargielewska, Niewodnica Nargielewska-Kolonia, Koplany, Brończany, 

Hołówki Duże, Hołówki Małe, Ogrodniczki, Bogdanki, Baranki, Czerewki, Kożany, Dorożki, Pańki, 

Tryczówka, Zaleskie oraz Kudrycze z Gminy Zabłudów. 


