ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. T.KOŚCIUSZKI W LUBANIU ZAMIESZKAŁEGO
W OBWODZIE SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Uwaga! Kartę proszę wypełnić pismem drukowanym

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 5 kwietnia 2019r. w sekretariacie szkoły
Data złożenia wniosku:
Podpis i pieczęć

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia

-

-

Adres zamieszkania
PESEL ( lub seria i numer innego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość)

DANE MATKI LUB PRAWNEGO OPIEKUNA*
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
DANE OJCA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA *
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
* niepotrzebne skreślić

Inne uwagi rodzica/opiekuna prawnego

...........................................
(miejscowość, data)

……....................................................
(podpis rodziców – prawnych opiekunów)

r.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata*
Oświadczam, że podane poniżej adresy zamieszkania są aktualnymi adresami zamieszkiwania
rodziców kandydata i kandydata:

1.

Adres miejsca
zamieszkania kandydata

(Miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu)

2.

Adres miejsca
zamieszkania matki
kandydata

(Miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu)

3.

Adres miejsca
zamieszkania ojca
kandydata

(Miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu)

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
( Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań )

...........................................
(miejscowość, data)

.....................................................................
(Czytelny podpis rodzica – prawnego opiekuna)

*Zgodnie z art.151 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o
miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza
rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem
zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z
rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 & 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2019 r.) ,
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

…………………………………………
(imię i nazwisko )
…………………………………………
(adres zamieszkania)
…………………………………………

OŚWIADCZENIE

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenie 1 , oświadczam ,
że /wybierz podkreślając właściwy tekst/

1) W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w
zapewnieniu opieki kandydatowi
…………………………………………………………………………………………..
( Imię i nazwisko )

…………………………….……………………………………………………………..
( dokładny adres )

2) Wychowuję samotnie kandydata, jako (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba
pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona) i nie

wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

……....................

………………………………………………………

(miejscowość i data)

(Czytelny podpis osoby/osób składające/ych oświadczenie)

1Zgodnie

z art150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnienia przez
kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający jest zobowiązany do zawacia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

