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ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej poniższej szkoły, która ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka jest szkołą obwodową. 

Nazwa szkoły* Adres szkoły* 

  

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA 

Imiona:*  Nazwisko: *  

PESEL*            

Data urodzenia* 
 

dzień 

 
miesiąc 

 
rok 

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu 
tożsamości:  

 

DANE ADRESOWE KANDYDATA 

Adres zamieszkania 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

Dane kontaktowe 

Telefon  Adres e-mail  

DANE RODZICÓW 

(W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych) 

 Matka/opiekunka prawna Ojciec/opiekun prawny 

Stopień pokrewieństwa   

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   
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Proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne. 

Adresy zamieszkania rodziców 

Kraj Polska Polska 

Województwo   

Powiat   

Gmina   

Miejscowość   

Ulica   

Nr budynku   

Nr lokalu   

Kod pocztowy   

Poczta   

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem 1 / opiekunem prawnym/ sprawuję pieczę zastępczą nad 
                                                         (niepotrzebne skreślić) 

córką/synem/dzieckiem  ......................................................................................................................................  
          (niepotrzebne skreślić) 

i zamieszkuję 2 z zamiarem stałego pobytu w Gdańsku przy ul.  .........................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Mój adres zamieszkania jest miejscem zamieszkania córki/syna/dziecka  ..........................................................  
                                                                                                                                                           (niepotrzebne skreślić) 

 .............................................................................................................................................................................  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

………………………..................           …………………………..………….. 
          podpis rodzica    i/lub      podpis rodzic 

 
Pouczenie: 

1. Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203) przez 

rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem. 
2. Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) 
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. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. roku o ochronie danych 
osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zm. 2018 poz. 138) administratorem danych jest placówka, do dyrektora 
której kierowane jest niniejsze Zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres są wskazane na pierwszej stronie 
niniejszego Zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich 
poprawiania. 

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie 
obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych                 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zm. 2018 poz. 138) w związku z art. 151, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
roku – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, rozdział 6). 

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203, rozdział 6). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy 
czym może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły. 

 
 
 
 
………………………..................      …………………………..………….. 
        podpis rodzica     i/lub    podpis rodzica 

 

 

 

INNE INFORMACJE O DZIECKU 

(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie 
z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, 
rozdział 6) 

Miejsce urodzenia kandydata: …………………………………………………………….…………………………………………………….…………………. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata:  TAK/NIE …………………………………………………….………. 

Kandydat w trakcie diagnozy w PPP: TAK/NIE ……………………………………………..………..…………..…………………………………… 

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

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

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

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

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

 

 

 


