
 

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

…………………………………… 
 
…………………………………… 
Adres do korespondencji 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Sportowymi nr 5 
im. ks. J. Twardowskiego  

w Goleniowie 
 

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej 1 w roku szkolnym 

2018/2019 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców2 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1. 
Imię/imiona i nazwisko  

kandydata 
 

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata 
w przypadku braku numeru PESEL - 
serię i numer paszportu lub innego do-
kumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4. 
Imię/imiona i nazwiska rodzi-

ców
3
 kandydata 

matki  

ojca  

5. 

Adres poczty elektronicznej  

i numery telefonów rodziców 

kandydata  

- o ile je posiadają 

matki 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej  

ojca 

telefon do kontaktu  

adres poczty elektronicznej  

Do zgłoszenia dołączam oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
4
. 

 

II. Czy wyrażają Państwo zgodę na udział dziecka w lekcjach: 

• Religii   tak  ⃝   nie  ⃝ 

• Etyki   tak  ⃝   nie  ⃝ 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 133 ust. 1 ustawy 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 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-4 tabeli, natomiast dane w punkcie 5 podaje się, 

jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-4 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punk-
cie 5, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie zgłoszenia, a następnie skutecznego 
sprawowania opieki nad dzieckiem. 
3
 Zgodnie z Art. 4 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe, pod pojęciem rodziców, należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (pod-

mioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
4
 Zgodnie z Art. 152 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandy-

data. 

 



 

III. Czy wyrażają Państwo zgodę na udział dziecka w zajęciach świetlicowych: 

tak  ⃝   nie  ⃝ 
Deklarowany czas pobytu dziecka w godzinach od …………………… do …………………………. 

 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu i załączniku do zgłoszenia będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświato-

we (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załączniku do zgłoszenia jest dyrektor szkoły, do 

której złożono zgłoszenie. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załączniku do zgłoszenia 

dla potrzeb związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.). 

 

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

                  data                                                                                               czytelny podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1  

           do zgłoszenia 
            dziecka do rejonowej szkoły 

           podstawowej 

 

Oświadczenie  o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata2 

wraz z klauzulą zastępującą pouczenie o odpowiedzialności karnej  

za składanie fałszywych zeznań 

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi  

1. 
Adres miejsca zamieszkania 

kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/ mieszkania  

2. 
Adres miejsca zamieszkania 

matki kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/ mieszkania  

3. 
Adres miejsca zamieszkania 

ojca kandydata 

kod pocztowy  

miejscowość  

ulica  

nr domu/ mieszkania  

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Nr dowodu osobistego rodzica……………………… 

 

Goleniów, dn. .................................  .................................................. 
       (czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna) 

 
 
 
2
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. 

 


