Załącznik nr 3
do Regulaminu rekrutacji uczniów
do klas pierwszych PSP Nr 26
w Opolu

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26
IM. KSIĄŻĄT OPOLSKICH W OPOLU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Dane osobowe dziecka
PESEL
W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i
nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imiona
Nazwisko
Imiona i nazwiska
rodziców dziecka /
opiekunów prawnych

Data i miejsce
urodzenia
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

adresy poczty
elektronicznej rodziców 1. …………………………………………………………
dziecka / opiekunów
prawnych
2. …………………………………………………………
(jeśli posiadają)
Numery telefonów
rodziców dziecka /
opiekunów prawnych
(jeśli posiadają)

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

Adres miejsca zamieszkania dziecka
Województwo

powiat

Gmina

miejscowość

Ulica

nr domu

kod pocztowy

nr mieszkania
Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr domu

kod pocztowy

nr mieszkania

Informacje dodatkowe:
Nazwa i adres szkoły obwodowej:
Nazwa i adres wybranej
1.
nieobwodowej publicznej szkoły
podstawowej*:
2.
(w porządku od najbardziej do
3.
najmniej preferowanych)
W załączeniu składam oświadczenie o spełnieniu zawartych w regulaminie kryteriów dotyczących
przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt
Opolskich w Opolu wraz z załącznikami (niepotrzebne skreślić)

Oświadczenia:
1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu,
niezwłoczne powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
3. Przyjmuję

do

wiadomości,

że

przewodniczący

komisji

rekrutacyjnej

może

zażądać

przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we Wniosku – Formularzu
rekrutacyjnym.

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
Opole, dnia …………..

1. ……………………………

2. ……………………………

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Opolu,
ul. Groszowicka 12, 45-517 Opole
2. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury zapisu do szkoły dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły.
3. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych
przepisami prawa.
4. Przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania treści podanych danych.
5. Obowiązek podania danych wynika z art.150 ust.1 pkt.. 1-5 ustawy z dania 14
grudnia2016r.Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59)
6. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierające
imiona i nazwiska oraz wynik postępowania.
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych:
Opole, dnia …………..

1. ……………………………

2. ……………………………

Tak/
Nie

Załącznik nr 3a
do Regulaminu rekrutacji uczniów do
klas pierwszych
PSP Nr 26 w Opolu

Oświadczenie rodziców o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.
Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE)
Lp Kryteria rekrutacyjne
.
1. Kandydat uczęszcza do przedszkola w zespole szkolno - przedszkolnym, w skład którego TAK NIE
wchodzi dana szkoła podstawowa.
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej i będzie uczęszczać do
2. tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne i postępowanie
uzupełniające.

TAK NIE

3. Miejsce pracy /prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców kandydata
znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej

TAK NIE

4. W obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

TAK NIE

5. Jeden z rodziców kandydata jest absolwentem danej szkoły podstawowej

TAK NIE

Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE)
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” ¹.
……………........…………................……………….
(data, podpis rodzica/ów lub opiekuna prawnego)
……………........…………................……………….
(data, podpis rodzica/ów lub opiekuna prawnego)

¹ Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oświadczenie wymagane jako
potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

