
 Zgłoszenie dziecka do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu. 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu  
 
 

………………………………………………………… 
                                         (miejscowość i data) 

Dyrektor 

Samorządowej Szkoły 

Podstawowej  

w Wodzisławiu 

ZGŁOSZENIE 

do szkoły dziecka 

z obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu. 

 

Zgłaszam moje dziecko do klasy I w roku szkolnym 2018/2019. 

I. Dane osobowe dziecka
1
:  

 

Imię ___________________________________________________________________________  

 

Nazwisko_______________________________________________________________________ 

 

Data urodzenia i miejsce  __________________________________________________________  

 

PESEL  

 

W przypadku braku nr PESEL 

_______________________________________________________________________________  

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

II. Imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów) dziecka:  

_______________________________________________________________________________  

imiona i nazwisko matki/prawnej opiekunki 

_____________________________________  _________________________________________  

tel. kontaktowy do matki      adres poczty elektronicznej do matki 

 

_______________________________________________________________________________  

imiona i nazwisko ojca/prawnego opiekuna   

_____________________________________  _________________________________________  

tel. kontaktowy do ojca      adres poczty elektronicznej do ojca 

W przypadku zmiany swojej decyzji, niezwłocznie poinformuję o tym fakcie szkołę. 

      ……………………………………………………….. 
       czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie 

                                                           
1
 “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016r. poz. 922 ze zm.).” 



Załącznik do „Zgłoszenia dziecka do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu”. 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu  
 

OŚWIADCZENIE 

o  miejscu zamieszkania* rodziców dziecka (prawnych opiekunów) i dziecka 

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do „Zgłoszenia dziecka do Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Wodzisławiu”  na podstawie artykułu 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r poz.59). 

Oświadczam, że : 

1) ___________________________________zamieszkuje  pod wskazanym poniżej adresem: 

imię i nazwisko dziecka 

 

_____-__________ __________________________________________________________ 

kod pocztowy   poczta    miejscowość 

_______________________________________________ _____________ /_____________ 

ulica       nr domu        / nr mieszkania  

 

2) ___________________________________zamieszkuje  pod wskazanym poniżej adresem: 

imię i nazwisko matki  

 

_____-__________ ___________________________________________________________ 

kod pocztowy   poczta    miejscowość 

_______________________________________________ _____________ /______________ 

ulica       nr domu        / nr mieszkania 

 

3) ___________________________________zamieszkuje  pod wskazanym poniżej adresem: 

imię i nazwisko ojca 

 

_____-__________ ___________________________________________________________ 

kod pocztowy   poczta    miejscowość 

_______________________________________________ _____________ /_____________ 

ulica       nr domu        / nr mieszkania 

 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym na dzień ………………………………... Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………………………….. 
       data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego 

pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego).  


