
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) 

 

 

 


