WYPEŁNIA SZKOŁA
Data złożenia
zgłoszenia
Podpis pracownika
przyjmującego

…………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

…………………………………………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

………………………………………....

Pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ciechanowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Nr 3
(Dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

I. Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

2.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata

3.

w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Matki
4.
5.

Imię/ Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata
Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Ojca
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/ nr mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów rodziców
kandydata – o ile je posiadają

Matki

Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej

7.

Nazwa i adres szkoły obwodowej
zgodnej z adresem stałego
zameldowania .

Pouczenie

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z przyjęciem dziecka do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2016r. ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz 59
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor w szkoły
podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Oświadczenia wnioskodawcy

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w zgłoszeniu
dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
zgłoszeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.).

……………………………………..
Ciechanów, dnia

………………………………………….
czytelny podpis rodzica kandydata

Załącznik nr 1
………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

Pani
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ciechanowie
OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz.U.z 2017r.poz.1147)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczęszczanie przez mojego syna/córkę
…………………………………………………….. ucznia klasy …………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

Na zajęcia:




Religii
Etyki
Religii i etyki 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez dziecko
zajęć jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Orła Białego w Ciechanowie. Dane są wyłącznie na
potrzeby organizacji roku szkolnego.
Po złożeniu rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o
zmianie decyzji na piśmie.
…………………………………………………….
(czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

 niepotrzebne skreślić

Ciechanów, dnia ……………………r.

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(imiona i nazwiska rodziców, adres, nr telefonu)

POTWIERDZENIE WOLI
przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w szkole podstawowej1
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ………………….………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

PESEL: ………………………………. do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 3
im.Orła Białego w Ciechanowie w roku szkolnym 2019/2020.

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

-------------------------------------------------1

Potwierdzenie woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych do szkoły podstawowej
w terminie rekrutacyjnym od 20 lutego do 29 marca 2019 r. oraz w terminie uzupełniającym od 3 do 7 sierpnia
2019r. zgodnie z Zarządzeniem Nr16/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia15 stycznia 2019 r. w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok
szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

WYPEŁNIA SZKOŁA
Data złożenia
wniosku
Podpis pracownika
przyjmującego

……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica kandydata/prawnego opiekuna

……………………………………………
Adres zamieszkania

……………………………………………

Pani
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ciechanowie
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej
Dane osobowe kandydata i rodziców zamieszkałych poza obwodem szkoły

1.
2.
3.

Imię i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata (w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
Imiona i nazwiska rodziców kandydata
Matki

4.

Ojca

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
Kod pocztowy

5.

Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – Matki ( o ile posiada)
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

6.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – Ojca ( o ile posiada)
Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Nazwa i adres szkoły obwodowej zgodnej z adresem

7. stałego zameldowania

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznej szkole podstawowej od
najbardziej do najmniej preferowanych
1.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa szkoły podstawowej

2.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły podstawowej

3.

Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły podstawowej

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący .
*) zaznacz właściwe pole wstawiając znak X

Lp

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do Szkoły Podstawowej nr 3.

Informacja własna sekretariatu.

2.

Szkoła znajduje się najbliżej
miejsca pracy jednego z rodziców
/prawnych opiekunów.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o adresie miejsca pracy.

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 na liście
preferencji we wniosku
rekrutacyjnym została wskazana
na pierwszym miejscu.

Kryterium potwierdzone jest na
podstawie wypełnionego wniosku
rekrutacyjnego.

Czy
kryterium
spełnione?*

Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

1.
2.

3.

Dołączone do wniosku oświadczenia musza zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
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).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
w szkołe podstawowej nr 3w Ciechanowie.

……………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Podpis rodzica kandydata /prawnego opiekuna

Załącznik nr 1
………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

Pani
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ciechanowie
OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz.U.z 2017r.poz.1147)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczęszczanie przez mojego syna/córkę
…………………………………………………….. ucznia klasy …………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

Na zajęcia:




Religii
Etyki
Religii i etyki 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez dziecko
zajęć jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Orła Białego w Ciechanowie. Dane są wyłącznie na
potrzeby organizacji roku szkolnego.
Po złożeniu rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o
zmianie decyzji na piśmie.
…………………………………………………….
(czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

PESEL dziecka

OŚWIADCZENIE
o lokalizacji szkoły najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów

Ja, niżej podpisany działający jako rodzic ¹ oświadczam, iż Szkoła Podstawowa nr 3
w Ciechanowie jest położona najbliżej mojego miejsca pracy.
………………………………………………………………………………………………………………………
(adres miejsca pracy)

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.²

………………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………..
podpis rodzica/rodziców

___________________________________
¹ Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn. zm.) – przez
rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
²Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.),oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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.

………………………….., dnia ……………………r.

…………………………………………..
Miejscowość ,data

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(imiona i nazwiska rodziców, adres, nr telefonu)

POTWIERDZENIE WOLI
przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w szkole podstawowej1
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ………………….………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

PESEL: ………………………………. do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 3
im.Orła Białego w Ciechanowie w roku szkolnym 2019/2020.

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

-------------------------------------------------1

Potwierdzenie woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych do szkoły podstawowej
w terminie rekrutacyjnym od 20 lutego do 29 marca 2019 r. oraz w terminie uzupełniającym od 3 do 7
sierpnia2019r. zgodnie z Zarządzeniem Nr16/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia15 stycznia 2019 r. w
sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na
rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

WYPEŁNIA SZKOŁA
Data złożenia
zgłoszenia
Podpis pracownika
przyjmującego

……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica kandydata/prawnego opiekuna

……………………………………………
Adres zamieszkania

……………………………………………

Pani
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ciechanowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
Dane osobowe kandydata i rodziców

1.
2.
3.

Imię i nazwisko kandydata
Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata (w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
Imiona i nazwiska rodziców kandydata

4.

Matki

Ojca

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
Kod pocztowy

5. Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – Matki ( o ile posiada)
Telefon do kontaktu

6.

Adres poczty elektronicznej
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – Ojca ( o ile posiada)
Telefon do kontaktu.
Adres poczty elektronicznej.
Nazwa i adres szkoły obwodowej zgodnej z adresem

7 stałego zameldowania.

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, oddział przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego od najbardziej
do najmniej preferowanych
4.

Pierwszy wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnegow publicznej szkole podstawowej/ publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

5.

Drugi wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnegow publicznej szkole podstawowej/ publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

6.

Trzeci wybór
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnegow publicznej szkole podstawowej/ publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i dokumentach
potwierdzających ich spełnianie
*) zaznacz właściwe pole wstawiając znak X
Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zawierające
klauzulę”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.

2.

Niepełnosprawność kandydata

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

L.p.

Czy kryterium
spełnione? *

Tak
Nie
Tak
Nie

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Tak
Nie

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Tak
Nie

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Tak
Nie

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Tak
Nie

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona„za
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

Tak
Nie

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez organ prowadzący .
*) zaznacz właściwe pole wstawiając znak X
Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do Szkoły
Podstawowej nr 3.

Informacja własna sekretariatu.

2.

Szkoła znajduje się najbliżej
miejsca pracy jednego z
rodziców /prawnych
opiekunów.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o adresie
miejsca pracy.

Tak
Nie

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 na
liście preferencji we
wniosku rekrutacyjnym
została wskazana na
pierwszym miejscu.

Kryterium potwierdzone jest na podstawie
wypełnionego wniosku rekrutacyjnego.

Tak
Nie

L.p
.

Czy kryterium
spełnione?*

Tak
Nie

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………….......

4.
5.

6.

Dołączone do wniosku oświadczenia musza zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
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. 2017r. poz.59ze zm.).
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są
dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form
wychowania przedszkolnego, wskazanych we wniosku.

……………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
Podpis rodzica kandydata /prawnego opiekuna

Załącznik nr 1
………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

Pani
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
w Ciechanowie
OŚWIADCZENIE
rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz.U.z 2017r.poz.1147)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczęszczanie przez mojego syna/córkę
…………………………………………………….. ucznia klasy …………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

Na zajęcia:




Religii
Etyki
Religii i etyki 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez dziecko
zajęć jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Orła Białego w Ciechanowie. Dane są wyłącznie na
potrzeby organizacji roku szkolnego.
Po złożeniu rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o
zmianie decyzji na piśmie.
…………………………………………………….
(czytelny podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

 niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

PESEL dziecka

OŚWIADCZENIE
o lokalizacji szkoły najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów

Ja, niżej podpisany działający jako rodzic ¹ oświadczam, iż Szkoła Podstawowa nr 3
w Ciechanowie jest położona najbliżej mojego miejsca pracy.
………………………………………………………………………………………………………………………
(adres miejsca pracy)

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.²

………….…………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………………
podpis rodzica/rodziców

___________________________________
¹ Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn. zm.) – przez
rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
²Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.),oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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.

Załącznik nr 3
………………………………………………………………..
Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów

PESEL dziecka

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny kandydata.
Ja, niżej podpisany działający jako rodzic ¹ oświadczam, że moja rodzina jest rodziną
wielodzietną, w której wychowuje się łącznie ………………….. dzieci.2
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.3

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
(miejscowość i data)

podpis rodzica/rodziców

___________________________________
¹ Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59 z późn. zm.) – przez
rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
2

Zgodnie z art.4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz.59) wielodzietność rodziny
oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci.

3

Zgodnie z art.150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.),oświadczenia
potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 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.

………………………….., dnia ……………………r.
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(imiona i nazwiska rodziców, adres, nr telefonu)

POTWIERDZENIE WOLI
przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej1
Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka ………………….………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

PESEL: ………………………………. do Oddziału Przedszkolnego/ przy Szkole
Podstawowej Nr 3 im.Orła Białego w Ciechanowie w roku szkolnym 2019/2020
do grupy:.……-latków.

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

-------------------------------------------------1

Potwierdzenie woli przyjęcia składają rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w terminie rekrutacyjnym od 20 lutego do 29 marca 2019 r. oraz w terminie uzupełniającym od 3 do 7
sierpnia2019r. zgodnie z Zarządzeniem Nr16/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia15 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych i klas I w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

