
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 1 
 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu 

(podać nazwę szkoły)  
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW/ OPIEKUNÓW2
 

WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA I OSOBY (PODMIOTY) SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 
Nazwisko  

 
Imię/ imiona  

 
Data urodzenia  

 

Miejsce urodzenia  

PESEL:            w przypadku braku pesel proszę wpisać serię i nr paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  

 

 

Adres zameldowania dziecka 

Miejscowość  

 
Ulica, nr  

 
Kod pocztowy, poczta  

 
 

Adres zamieszkania dziecka 

Miejscowość  

 
Ulica, nr  

 
Kod pocztowy, poczta  

 
II. DANE RODZICÓW DZIECKA /PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ OSÓB (PODMIOTOW) SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIECKIEM/ 
 Matka Ojciec 
Imię  

 

 

Nazwisko  

 

 

Tel. Kontaktowy  

 

 

Adres poczty elektronicznej  

 

 

Adres zamieszkania 
 Matka Ojciec 
Miejscowość  

 

 

Ulica, nr  

 

 

Kod pocztowy, poczta  

 

 

III. INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ3 

                                                           
1 Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy o systemie oświaty postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ 

opiekuna kandydata. 
2 Zgodnie z art. 20t ust.1 pkt. 1-4 ustawy o systemie oświaty wniosek zawiera dane osobowe kandydata oraz jego 

rodziców/ opiekunów. 



 

Pierwszy wybór 

(nazwa i adres szkoły) 
 

 
Drugi wybór  

(nazwa i adres szkoły) 
 

 
Trzeci wybór 

(nazwa i adres szkoły 
 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.poz. 2135 z póżn. zm.) 
 
 
Przyjmuję do wiadomości, że:  

 administratorem danych jest dyrektor szkoły;  
 niniejsze 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 będącej organem 
prowadzącym szkoły,  

 przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych i ich poprawiania za pośrednictwem szkoły.  
Oświadczenia:  

1. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.  
2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich 

Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.  

3. Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń.  
 

Czytelne podpisy rodziców: 

 

Opole, dnia ……………………………………..       Ojciec …………………………………… 

 
 

        Matka ………………………………………  

       

                                                                                                                                                                                                            
3 Zgodnie z art. 20t ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych 

szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że wnioskodawca jest 
zobowiązany taką informację podać. 

  Zgodnie z art. 20za ust. 1 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej może być 
złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych placówek. 

4. Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenie wymagane jako potwierdzające spełnianie 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.  

         Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 

Kodeksu Cywilnego) 

 


