
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8  im. Gustawa Morcinka  

w Opolu 
Podstawa prawna: 

1.Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)  

2.Uchwała nr XIX/342/15 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

danej szkoły, liczby punktów możliwych do zyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz.3168) 

3. Zarządzenie Nr OR-I.0050.33.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2016/17 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 

Miasto Opole jest organem prowadzącym. 

4. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu, 

5.Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 

ze zm.) 

§ 1 

                                     Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 

 

1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 7 – letnie. 

2. Na wniosek rodziców naukę może rozpocząć dziecko, które w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli 

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016,  albo posiada opinię o 

możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno –

pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną. 

3. Kandydaci zamieszkali  w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z 

urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) kandydata (na druku wg wzoru – 

załącznik nr 1). Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Zgłoszenia dziecka należy dokonać w 

terminie od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r.  

4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa 

Morcinka w Opolu podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi 

miejscami ( przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata (na 

druku wg wzoru – załącznik nr 2).  

5. W postępowaniu rekrutacyjnym  będą brane pod uwagę następujące kryteria oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryterium 
liczba 

pkt. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium 

1. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej 

szkoły podstawowej  i będzie uczęszczać do 

tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy 

postępowanie rekrutacyjne.   

16 

Oświadczenie rodziców kandydata o 

uczęszczaniu rodzeństwa kandydata  do  danej 

szkoły podstawowej i kontynuacji nauki w roku 

szkolnym, którego dotyczy postępowanie 

http://sp8opole.wodip.opole.pl/1/Zarz%C4%85dzenie.pdf
http://sp8opole.wodip.opole.pl/1/Zarz%C4%85dzenie.pdf
http://sp8opole.wodip.opole.pl/1/Zarz%C4%85dzenie.pdf
http://sp8opole.wodip.opole.pl/1/Zarz%C4%85dzenie.pdf


rekrutacyjne. 

2. 

Miejsce pracy /prowadzenia działalności 

gospodarczej jednego z rodziców kandydata 

znajduje się w obwodzie danej szkoły 

podstawowej. 

8 

Oświadczenie rodziców kandydata o 

zatrudnieniu jednego z rodziców  w obwodzie 

danej szkoły podstawowej. 

3. 

W obwodzie  danej szkoły zamieszkują 

krewni kandydata wspierający rodziców w 

zapewnieniu mu należytej opieki.  

4 

Oświadczenie rodziców  krewnych kandydata 

wspierających rodziców /prawnych opiekunów 

w zapewnieniu mu należytej opieki.  

4. 
Jeden z rodziców kandydata jest absolwentem  

danej szkoły podstawowej. 
2 

Oświadczenie rodziców kandydata, w którym 

należy podać rok ukończenia  danej szkoły 

podstawowej  przynajmniej przez jednego z 

rodziców. 

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 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 (art.20t ust. 6 ustawy 

z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty) 

6. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej 

liczby  punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.  

7.Harmonogram czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym:  

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 7 marca 2016 r.  

do 15 kwietnia  2016 r.  

do godz.15:00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy o 

systemie oświaty 

do 21 kwietnia 2016 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

6 maja do godz.15:00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

od 9 maja 2016 r. 

do 11 maja 2016 r.  

do godz.15:00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

13 maja do godz.15:00 

8.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach  

co postępowanie rekrutacyjne). Zgłoszenia dziecka należy dokonać w terminie określonym  

w harmonogramie w punkcie 9.                                                                                                                        

9.Harmonogram czynności w  postępowaniu uzupełniającym:  



Lp

. 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 16 maja 2016 r.  

do 19 maja  2016 r.  

do godz.15:00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy o 

systemie oświaty 

do 25 maja 2016 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

9 czerwca do godz.15:00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

od 10 czerwca 2016 r.                                                      

do 14 czerwca 2016 r.                        

do godz.15:00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

15 czerwca do godz.15:00 

 

10. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do szkoły przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji należy:                                                            

a) rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania                     

rekrutacyjnego/ uzupełniającego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,                                                                                                                                                                   

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  

nieprzyjętych, 

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,                                                                                   

d) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.                                                                                          

11. Listy, o których mowa w punkcie 10 a) i 10 b),  podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.                                                                                                            

12. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.                                                                        

13.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.                                                                                                                                                    

14. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.                                                



15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 

od otrzymania odwołania.  

16. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  

w którym uczeń uczęszcza do szkoły.                                                                                                              

17. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku,  

18.Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego:                                                                  

a) Zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły (wg wzoru – załącznik nr 1) 

b) Wniosek o przyjęcie spoza obwodu szkoły(wg wzoru– załącznik nr 2)                         

c) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów ((wg wzoru – załącznik nr 3)    

 - dokumenty do pobrania ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły   

                                                                     § 2  

                                                                                                                                                        

Zasady przyjęć w trakcie roku szkolnego 

1. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje 

dyrektor, z wyjątkiem przypadku przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są 

przyjmowane z urzędu. 

2.Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 2 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych 

pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego.                 
 

Opole, 29 lutego 2016 roku – wprowadzono zrządzeniem. 

 
                                                                                       Małgorzata Bagińska 

                                      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Gustawa Morcinka  w Opolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  
 

ZGŁOSZENIE 
DZIECKA DO SZKOŁY 

 ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 im GUSTAWA MORCINKA w OPOLU   

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL* 
           

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i 
nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona*  Nazwisko*  

Data urodzenia* 
 

Miejsce urodzenia 
 

Imiona i nazwiska 
rodziców dziecka* 

 
Ojciec: ………………………………………………………… 
 
Matka: ………………………………………………………… 

 
Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka i dziecka 

województwo*  powiat*  

gmina*  miejscowość*  

ulica*  nr domu*  

kod pocztowy*  nr mieszkania*  

adres poczty 
elektronicznej 

 
Nr telefonu 
rodziców 

 
 
 

 
*Oznaczone pola wymagane  
 
Oświadczenie:  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. 
Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich 
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających 
dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym. 

 
                                                                                                                                                         

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

Podpisy rodziców (opiekunów)  

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem podanych danych jest  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu, ul. Bonczyka 13. 
2. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku 

pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Urzędu Miasta Opola będącego 
organem prowadzącym 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 zapisów Ustawy o Systemie Oświaty. 
6. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska oraz wynik 
postępowania. 

Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń   

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

   Podpisy rodziców (opiekunów) 



Załącznik nr 2  
 

WNIOSEK 
KANDYDATA DO PUBLICZNEJSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 im. GUSTAWA MORCINKA w OPOLU 

SPOZA OBWODU SZKOŁY 

 

Dane osobowe dziecka 

PESEL* 
           

W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i 
nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

Imiona*  Nazwisko*  

Data urodzenia* 
 

Miejsce urodzenia 
 

Imiona i nazwiska 
rodziców dziecka* 

 
Ojciec: ………………………………………………………… 
 
Matka: ………………………………………………………… 

 

Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka i dziecka 

województwo*  powiat*  

gmina*  miejscowość*  

ulica*  nr domu*  

kod pocztowy*  nr mieszkania*  

adres poczty 
elektronicznej 

 
Nr telefonu 
rodziców 

 
 
 

 
*Oznaczone pola wymagane  
 
Oświadczenie:  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem 
faktycznym. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne 
powiadomię o nich Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może zażądać przedstawienia dokumentów 
potwierdzających dane zapisane we Wniosku - Formularzu Rekrutacyjnym. 
 

                                                                                                                                                         

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

Podpisy rodziców (opiekunów)  

 
Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem podanych danych jest  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu, ul. Bonczyka 13. 
2. Podane dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkół podstawowych oraz w przypadku 

pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Urzędu Miasta Opola będącego 
organem prowadzącym 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 zapisów Ustawy o Systemie Oświaty. 
6. Na podstawie zapisów wyżej wymienionej ustawy wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska oraz wynik 
postępowania. 

 

Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń   

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

   Podpisy rodziców (opiekunów)  



 
                                                                                          

                                                                                                                                                           Załącznik nr 3                                                                                                       
 
 

…………………………………………….…………….                   Opole…………………………..           
                                     imię i nazwisko rodziców                 

 

………………………………………..………..……….. 
                                                  adres 
Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu kryteriów 
rekrutacyjnych. 

 

Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE) 

 

Lp Kryteria rekrutacyjne 

1.  
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej  i będzie uczęszczać do 

tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne. 
TAK NIE 

2.  
Miejsce pracy /prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców kandydata 

znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej. 
TAK NIE 

3.  
W obwodzie  danej szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w 

zapewnieniu mu należytej opieki. 
TAK NIE 

4.  Jeden z rodziców kandydata jest absolwentem  danej szkoły podstawowej. TAK NIE 

 

* Do w/w Oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych                    

( można skorzystać z załączników 3a, 3b, 3c, 3d):                                                                                                                                

 

Składający  oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:                                                                                                                                                              
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeni”.                                                  

 
 

                                                                                          

 

 
 

……………………………………................... …                  ……………........…………................…….  
(miejsce /data)                                                                                   (podpisy rodziców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    Załącznik nr 3  a 

 

 

…………………………………………….…………….                      Opole………………………….. 
                             imię i nazwisko rodziców 

 

………………………………………..………..……….. 
                                                adres 

Oświadczenie rodziców kandydata o spełnianiu kryterium rekrutacyjnego. 
 

Rodzeństwo kandydata  ……………………………………………….. 

                                                         (nazwisko i imię kandydata) 

uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej nr  8 im. Gustawa Morcinka w Opolu i będzie  

 

uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.   
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

 

 
 

 

                                                                             ……………........…………................…….  
                                                                                                                  (podpisy rodziców) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Załącznik nr 3 b  
 
 

…………………………………………….…………….                      Opole………………………….. 
                           imię i nazwisko rodziców                       

 

………………………………………..………..……….. 
                                                adres 

Oświadczenie rodziców kandydata o spełnianiu kryterium rekrutacyjnego. 
 

Miejsce pracy /prowadzenia działalności gospodarczej jednego z rodziców(prawnych opiekunów)  

 

kandydata    ………………………………………………..  

                                              (nazwisko i imię kandydata) 

znajduje się w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr  8 im. Gustawa Morcinka  w Opolu  
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

 
 

 

 

 

                                                                             ……………........…………................…….  
                                                                                                                     (podpisy rodziców) 

   

 

 

 



 
 Załącznik nr 3 c  

 

…………………………………………….…………….                      Opole………………………….. 
                                imię i nazwisko rodziców                      

 

………………………………………..………..……….. 
                                                adres 

 
Oświadczenie rodziców kandydata o spełnianiu kryterium rekrutacyjnego. 

 

W obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr  8 im. Gustawa Morcinka w Opolu zamieszkują  

 

krewni kandydata ……………………………………………….. 

                                                         (nazwisko i imię kandydata) 

wspierający  nas rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki. 

 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

    
                                                                                        ……………........…………................…….  
                                                                                                                 (podpisy rodziców) 

 

 

 

 Załącznik nr 3 d  
 

…………………………………………….…………….                      Opole………………………….. 
                            imię i nazwisko rodziców                     

 

………………………………………..………..……….. 
                                                adres 

Oświadczenie rodziców kandydata o spełnianiu kryterium rekrutacyjnego. 
 

W roku szkolnym ……………………………,    …………………………………………….. 

                                                                                                                               (matka  lub  ojciec) 

 kandydata    ………………………………………………..  

                                              (nazwisko i imię kandydata) 

ukończył/a Publiczną Szkołę Podstawową nr 8 im. Gustawa Morcinka  w Opolu  
 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

 

 
 

 

                                                                            ……………........…………................…….  
                                                                                                   (podpisy  rodziców) 

 

 

 


