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Dyrektor 

         Szkoły Podstawowej w Załakowie 

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Załakowie  

od 01.09.2017 r.  

 

I. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka 
 

           

  

II. Dane rodziców /opiekunów dziecka: 

 matka ojciec 

Imię i nazwisko    

e-mail   

 

 

telefon  

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka  w szkole 

(stan zdrowia, specyficzne potrzeby, opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

zainteresowania, sytuacja rodzinna, itp.)  

 

 

 

 

 

 

Deklaracje, zobowiązania rodziców: 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły. 

 

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w zajęciach terenowych oraz wyjściach poza teren szkoły           

w ramach realizowanego programu dydaktyczno-wychowawczego. 

  

Wyrażamy zgodę na to, aby nasze dziecko w dniach, kiedy z przyczyn organizacyjnych nie odbywają się 

planowane zajęcia na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, odpowiednio przychodziło do 

szkoły później lub wcześniej kończyło zajęcia. 

 

Wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców /prawnych 

opiekunów w celu wykonywania zadań statutowych szkoły. 

 

Wyrażamy zgodę na publikowanie prac oraz wizerunku naszego dziecka w prasie i na stronach 

internetowych w ramach informacji o pracy dydaktyczno-wychowawczej i promocji szkoły. 
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Zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania szkoły o wszelkich zmianach w podanych wyżej 

informacjach. 

Powyższe deklaracje dotyczą całego okresu nauki dziecka w Szkole Podstawowej w Załakowie. 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym           

i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę. 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

2014r. poz. 1182 ze zm.).   
 
 
 

………………………                   ..................................................... 

             data                                               (czytelny podpis matki/opiekuna) 

 

 

 

………………………                   ..................................................... 

             data                                               (czytelny podpis ojca/opiekuna)  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 
 
…………………………………………... 
Imię i nazwisko rodzica 
 
 

…………………………………………… 
numer i seria dokumentu tożsamości 

 
 
 

Oświadczenie 
 
Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym/sprawuję pieczę zastępczą* 
 
nad …………………………………………………………………………………..córką/synem/dzieckiem*, 
 
Adres zamieszkania :………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………….. 
 
Mój adres zamieszkania jest miejscem zamieszkania córki/syna/dziecka*……………………………………………….. 
 
 

 
 
………………………………………………… 
                            Data i podpis  

 
 
Pouczenie    
1. Zgodnie z Art. 151 ust.2 Prawa oświatowego, do zgłoszenia na podstawie którego przyjmowane są 

dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata 

i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, które jest jednoznaczne z pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

2. 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 do lat 3. 

3. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 

*niepotrzebne skreślić 


