Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/18
Wójta Gminy Sicienko z dnia 31.01.2018 r.

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ……………………………………………… 1 NA ROK SZKOLNY ……………………
I. Dane osobowe kandydata i rodziców 2
Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi!
1

Imię i nazwisko kandydata

2

Data urodzenia kandydata
Numer PESEL kandydata

3

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

4

Imiona i nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca
Matki

5

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

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

Ojca

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej

II. Informacje o dziecku 3
Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

W załączeniu: oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

…………………………

…………………………………………………

Data

Czytelny podpis rodziców dziecka

III. Pouczenie
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do klasy
I szkoły podstawowej i załączniku do zgłoszenia
jest dyrektor Szkoły Podstawowej im.
……………………………………………………………… w ………………………………………,
……………………………………………………………………………………………………………
(adres szkoły)

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu i załączniku do zgłoszenia będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z zapisem dziecka do szkoły oraz nauczaniem, wychowaniem
i opieką nad dzieckiem w szkole podstawowej. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu i załączniku
wynika z art. 151 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r.
poz. 59 z późn. zm.) i jest obowiązkowe. Osobom składającym zgłoszenie przysługuje prawo dostępu
do treści swoich i dziecka danych i ich poprawiania.
___________________________________
Przypisy:
1 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59
z późn. zm.) - dalej Prawo oświatowe, do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie;
2 Zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa oświatowego, zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, z tym, że dane
w punkcie 5 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają.
3 Zgodnie z art. 155 Prawa oświatowego w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu (…) w publicznej szkole odpowiedniej
opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez
niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
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Oświadczenie
o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata 1
/składane łącznie ze zgłoszeniem dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej/
Oświadczam, że miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata jest następujące:
Ulica, numer domu, numer mieszkania
Miejscowość

Kandydat

Kod pocztowy
Poczta
Gmina
Ulica, numer domu, numer mieszkania

Matki
(jeżeli
inny niż
kandydata)

Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Gmina
Ulica, numer domu, numer mieszkania

Ojca
(jeżeli
inny niż
kandydata)

Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Gmina

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………

…………………………………………………

Data

Czytelny podpis rodziców dziecka

1

Zgodnie z art. 151 ust. 2 Prawa oświatowego do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej dołącza się
oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Zgodnie a art. 151 ust. 3 tejże ustawy
oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, 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. Zgodnie z art. 25
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.
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