
                                                       Data przyjęcia zgłoszenia: ........................... 
 

Zgłoszenie ucznia do klasy  pierwszej                                                                     
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu                                                                                 

na rok szkolny 2021/22 

1.Dane kandydata: 

Imiona i nazwisko kandydata  
 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL kandydata 1 

 
 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 
 

2.Dane rodziców/opiekunów kandydata: 

Imię i nazwisko matki / 
opiekunki  

 
 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 
 

Adres poczty elektronicznej 
 

 

Numery  
telefonów kontaktowych  

 
 

 

Imię  i nazwisko ojca  / 
opiekuna  

 
 

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 
 

Adres poczty elektronicznej 
 

 

Numery  
telefonów kontaktowych  

 
 

1. W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu tożsamości. 

 



3. Dodatkowe dołączone do zgłoszenia informacje o kandydacie 
 

Rodzaj informacji o kandydacie 
informacja o stanie zdrowia  
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno –pedagogicznej   
potrzeba szczególnej opieki  
stosowana dieta  
zalecenia lekarskie  

  
4. Oświadczenie wnioskodawcy:  
1. „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i załącznikach do 
zgłoszenia dla celów związanych z przyjęciem  dziecka do szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018r.o ochronie danych osobowy (Dz. U. 2018 poz. 1000U) 
 
Zagwiździe, dnia ……………………                             ...............................................  

(czytelny podpis matki/opiekunki)  
 

                                                                                           ........................................................ 
(czytelny podpis ojca/ opiekuna) 

5. Pouczenie  
1. Zgodnie z art. 133.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i 
zamieszkałe w tym obwodzie.                                                                                                                                
2.Zgodnie z  Art. 151. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 133 ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                                       
Prawo oświatowe zawiera:                                                                                                                                                                          
1)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;                                                                        
2)     imiona i nazwiska rodziców kandydata;                                                                                                                         
3)     adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata   – o ile je posiadają.                                                                                   
2 . Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.                              
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3  
  
 
………………………………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis matki/opiekunki)                                            (czytelny podpis ojca/ opiekuna) 

 
 

 

 

 

 


