Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Dobryninie
39 – 322 Rzemień, Dobrynin 217
Gmina Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie
tel. 017 7748216, fax 017 7748216,
mail: dobryninsp@onet.pl www.spdobrynin.pl
Załącznik 5 a do regulaminu rekrutacji
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W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019
/ wypełniają rodzice / prawni opiekunowie dziecka od 27 marca do 6 kwietnia oraz od 22 do 25 maja 2018 roku – rekrutacja uzupełniająca /

Dobrynin, dnia: …… …... 2018 rok.

…………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………
/ imię i nazwisko rodziców – prawnych opiekunów
podmiot sprawujący pieczę zastępczą /
Wiersz 1 – wypełnia Komisja Rekrutacyjna (jeśli została powołana) lub Sekretariat
Szkoły po złożeniu przez rodziców kandydata dokumentacji rekrutacyjnej

/miejscowość, data złożenia potwierdzenia woli/

/rejestracja dokumentu – wypełnia sekretariat szkoły/

………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………….
/adres miejsca zamieszkania kandydata /
………………………….……………………………………………
………………….……………………………………………………
/adres miejsca zamieszkania
rodziców – prawnych opiekunów kandydata – jeśli jest inny /
……………………………………………………………………….
……………………….………….……………………………………
/ numery telefonów rodziców – prawnych opiekunów /
……………………………………………………………………….
…………….………………………………………………………..
/adres poczty elektronicznej rodziców – prawnych opiekunów/

Sz. P.
Wiesław Jemioło
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Dobryninie
39 – 322 Rzemień, Dobrynin 217

Ze względu na fakt, iż w wyniku rekrutacji moje dziecko zostało zakwalifikowane do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Dobryninie na rok szkolny 2018/2019, niniejszym
potwierdzam wolę kontynuowania / podjęcia edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale
przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie przez moje dziecko (pierwsze) IMIĘ
…………………………………………………………..………. (drugie) IMIĘ …………………………………………….…………….
NAZWISKO……………………......................................... ur. ……………………………… w …………………………..…..………
(PESEL dziecka: …………………...………… lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka zawierający – serię
i numer:
………………………………………………………………………………………………………………………….………….).
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym „potwierdzeniu woli” są prawdziwe oraz że
niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych w nim zawartych.
„Jestem świadoma / y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym „potwierdzeniu woli” dla
celów związanych z rekrutacją do oddziału przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).
…………………………………..……………………………….
……………………………………..……………………………….
Adnotacje
/ czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna /
Wypełnia Komisja Rekrutacyjna (jeśli została powołana) lub zatwierdza Dyrektor Szkoły po złożeniu przez rodziców kandydata dokumentacji rekrutacyjnej

W związku z dopełnieniem obowiązku złożenia odpowiedniej dokumentacji rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego na rok
szkolny
2018/2019
przez
rodziców/
prawnych
opiekunów
kandydata,
komisja
rekrutacyjna
kwalifikuje
……………………………………………………
do
oddziału
przedszkolnego
na
rok
2018/2019
/imię i nazwisko kandydata/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
/ miejscowość i data / podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej / lub / pieczęć i podpis dyrektora szkoły/
Wypełnia Komisja Rekrutacyjna (jeśli została powołana) lub zatwierdza Dyrektor Szkoły po podpisaniu przez rodziców „potwierdzenia woli”

W związku z dopełnieniem obowiązku złożenia potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale
przedszkolnym
przez
rodziców/
prawnych
opiekunów
kandydata,
komisja
rekrutacyjna
przyjmuje
…………………………………………………………………………
do
oddziału
przedszkolnego
na
rok
2018/2019
/imię i nazwisko kandydata/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
/ miejscowość i data / podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej / lub / pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z Art. 150 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.). Oświadczenie potwierdzające spełniania przez kandydata
kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
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