
 

Dyrektor Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi nr 5 

w Goleniowie 
 

Zapis dziecka do klasy IV szkoły podstawowej   

Dane osobowe kandydata i rodziców1
 

1. Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 

1.  
Imię/ imiona i nazwisko 
kandydata  

  

2.  
Data urodzenia 
kandydata  

  

3.  PESEL kandydata  
W przypadku braku PESEL  
serię i numer paszportu lub 
innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

  

4.  Imię/ imiona i nazwiska 
rodziców 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   

2. Czy wyrażają Paostwo zgodę na udział dziecka w lekcjach: 

• Religii   tak  ⃝   nie  ⃝ 

• Etyki   tak  ⃝   nie  ⃝ 

3. Czy wyrażają Paostwo zgodę na udział dziecka w zajęciach świetlicowych: 

tak  ⃝   nie  ⃝ 

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

4. Do jakiej klasy chcecie paostwo zapisad dziecko: 

• Klasa z innowacją pedagogiczną matematyczno-przyrodniczą 

 „ Myślę logicznie, działam praktycznie” ⃝ 

• Klasa sportowa     ⃝ dziewczęta    
 chłopcy 

piłka siatkowa                                       żeglarstwo 

5. Czy  dziecko posiada opinie PP lub orzeczenie…………………………………………………  

1 
Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 

tabeli.            

 
*właściwe zakreślić 

 
 
 
 
 
 
 



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. 


