
 
…………………………………………………… 

(Imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji) 

 

 

 

                                          Dyrektor 
                                          Publicznej Szkoły Podstawowej  

  im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim 

 

 

I Dane osobowe kandydata i rodziców, opiekunów
2
 

  

(Tabelę wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

Lp. Dane  

1. Imię i Nazwisko kandydata  

Data urodzenia kandydata  

PESEL kandydata 
W przypadku braku PESEL serię i numer 
paszportu   

lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość 

 

2. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

kandydata 

Matki  

Ojca  

3. Adres miejsca zamieszkania  

Rodziców /opiekunów i kandydata 

Kod 

pocztowy 

 

Miejscowość  

Ulica  

Numer 

domu/numer 

mieszkania 

 

4. Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów rodziców/opiekunów 

kandydata – o ile je posiadają 

Matki  

Ojca  

 

_________________ 
1
 Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na 

wniosek rodzica/opiekuna kandydata. 
2
 Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wniosek zawiera dane ujęte w punktach 1- 3 

tabeli, natomiast dane w punkcie 4 podaje się , jeśli takie środki komunikacji rodzice/opiekunowie 
posiadają. Oznacza to, że dane zawarte w punktach 1-3 należy podać obowiązkowo, natomiast 
podanie danych w punkcie 4 nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego 
komunikowania się z rodzicami/opiekunami w sprawach rekrutacji. 
 

 

 



II Informacja o spełnianiu kryteriów ujętych w Uchwale nr XXXI/233/2017 Rady 

Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 
postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów 

 
*) we właściwej rubryce (TAK/NIE) przy każdym z kryteriów proszę wstawić znak X 

Lp. Kryterium  TAK NIE 

1. niepełnosprawność kandydata    

2. do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata   

3. miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły   

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

  

 

Załączone dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów 

*) we właściwej rubryce (TAK/NIE) przy każdym z kryteriów proszę wstawić znak X 

Lp. Dokument  TAK NIE 

1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

  

2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

  

3. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do 
przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata 

  

4. oświadczenie rodziców o miejscu zatrudnienia   

5. oświadczenie rodziców o tym, że w obwodzie szkoły 
mieszkają krewni kandydata, którzy wspierają ich w 
zapewnieniu mu należytej opieki 

  

 

 

1. Do wniosku dołączam5
 oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie 

…………………….. 
 

2. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz 
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.6

 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem 
rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 677). 

 

 

 

 

…………………………..                           ……………………………………….. 
 (Miejscowość, data)                                                  (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 



Uwagi: 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do 
wniosku jest dyrektor szkoły. 
 

_____________  

 
3
 Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wniosek może być złożony do nie więcej niż 

trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego. 
4
 Zgodnie z art. 156 ust. 2  ustawy Prawo oświatowe we wniosku określa się kolejność wybranych 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego. 
5
 Zgodnie z art. 150  ust. 6 ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 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 oświadczeń. 
6
 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego- kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8. 
 


