………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

………………………….
………………………….
adres do korespondencji

Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Katowicach
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły
Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 32
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Katowicach na rok szkolny 2018/2019, która ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową.
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię

Nazwisko

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

PESEL1

DANE OSOBOWE RODZICÓW

MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (telefon, email – o ile
posiada)

Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,
c) jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………….., dn. ………………..

………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu.
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której kierowana jest niniejsza
deklaracja.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane
podaję dobrowolnie.
…………………………….., dn. ………………..

1

………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

W przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Załącznik do Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
zamieszkałego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata2
Adres miejsca

Kod pocztowy

zamieszkania

Miejscowość

kandydata
Ulica
Nr domu / nr mieszkania
Adres miejsca

Kod pocztowy

zamieszkania

Miejscowość

matki
Ulica
Nr domu / nr mieszkania
Adres miejsca

Kod pocztowy

zamieszkania ojca

Miejscowość
Ulica
Nr domu / nr mieszkania

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………….., dn. ………………..

………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

*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 KC)
Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do zgłoszenia dołącza się
oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
2

