…………………………., dnia ………............ 2019 r.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej …………………………………………………………………….
na rok 2019/2020.
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
DANE OSOBOWE DZIECKA
NAZWISKO

IMIĘ/IMIONA

DATA URODZENIA
PESEL
MIEJSCE URODZENIA
SERIA I NUMER PASZPORTU
INNY DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ
ADRES ZAMELDOWANIA

ADRES
ZAMIESZKANIA**

SZKOŁA OBWODOWA
(proszę podać dokładny adres)

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MATKA/OPIEKUN PRAWNY

DANE

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

IMIĘ/IMIONA
NAZWISKO/NAZWISKA

ADRES ZAMELDOWANIA
ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY
ADRES E-MAIL

**

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania
rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu
rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u
którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce
zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce
zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28 Kodeksu Cywilnego).

Załącznik nr 1 do wniosku

Oświadczenie o miejscu zameldowania i zamieszkania dziecka
wraz z rodzicem/opiekunem prawnym
Oświadczam, że moje dziecko:
.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

urodzone ………….................................................... w .............................................................,
data urodzenia dziecka

miejsce urodzenia

Pesel ....................................................
Zameldowane jest pod wskazanym niżej adresem:
miejscowość: ……................................................................ numer domu: …………………..
kod pocztowy: ...................................................................... .
Zamieszkuje** pod adresem:
miejscowość: ……................................................................ numer domu: …………………..
kod pocztowy: ...................................................................... .
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
1. Oświadczam/y*, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Prawdziwość
danych potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem.
2. Oświadczam/y*, że wyrażam/y* zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego/naszego* dziecka na potrzeby procesu rekrutacji do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej.

.........................................................
(miejscowość, data)

1) ...................................................................
czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego*

2) ...................................................................
czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego*

* niepotrzebne skreślić

