GMINA KŁAJ
32-015 Kłaj 655

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.13.2018

ZGŁOSZENIE UCZNIA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY
do klasy I
Szkoły Podstawowej

W …………………………………….…na

rok szkolny 2019/2020

1. Imię i nazwisko ucznia: ...................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................................
3. Numer PESEL: .................................................................................................................................
3A*. Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ............................
4. Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów:
1): ........................................................................; ...................................; ...................................
imię i nazwisko

nr telefonu

adres e-mail

2): . ........................................................................; ...................................; ...................................
imię i nazwisko

nr telefonu

adres e-mail

5. Miejsce zamieszkania (adres)**........................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Nazwa przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w którym uczeń odbył
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne: ........................................................................
………………………………………………………………………………………………………....

Do zgłoszenia dołączam oświadczenie o miejscu zamieszkania rodzica(ów)/opiekuna prawnego .

..................................................
Miejscowość, data

...................................................................
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

*tylko w przypadku braku numeru PESEL;
**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; miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania
opiekuna; w przypadku, gdy osoba wnioskująca lub deklarowane miejsce zamieszkania nie figuruje w ewidencji gminnej obowiązuje oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – wypełnia rodzic/opiekun prawny
…...........................................

…..................................................................................................
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)

(miejscowość, data)

…................................................................................................
(adres zameldowania na pobyt stały/czasowy)

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

………………………………………………………………. …………..
(adres zamieszkania - stałego pobytu)

(telefon kontaktowy, e-mail)

OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że miejscem mojego zamieszkania jest:
…………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania-stałego pobytu: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina)

Jednocześnie oświadczam, że pod wskazanym adresem mieszka ze mną mój syn / moja córka
…...........................................................................................................................; urodzona: ......................................; PESEL ………………………...
(nazwisko i imię dziecka)

Szkołą obwodową dla miejsca mojego zamieszkania jest: ……………………………………………………………………………,
(nazwa i adres szkoły)

do której chcę zapisać ww. dziecko do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, moich i mojego
dziecka, dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia do szkoły
– na czas realizacji nauki.
Cel przetwarzania danych osobowych jest mi znany, o prawie wglądu do danych
osobowych oraz o możliwości ich poprawienia, zmieniania lub wycofania zgody na ich
przetwarzanie zostałam/łem/ poinformowana/y/.

…………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

