
…………………………………………………………………………..……                 
(imię i nazwisko rodzica kandydata)

……………………………………….………………………………………

…………………………………..…………………………………………..
(adres do korespondencji w sprawach  zgłoszenia)

Dyrektor
   

………………..………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki)

 ………………………………………………………………………..

..………………………………………….……………………………

I. Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej1

Dane osobowe kandydata i rodziców2:
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2. Data i miejsce 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 miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata3

kod pocztowy

miejscowość

ulica

numer  domu  /numer
mieszkania

6. 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

      …............................................                                                                                         ….........................................
        (podpis rodzica / opiekuna prawnego 1)                                                      i/lub                                                           (podpis rodzica / opiekuna prawnego 2)

1 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2 Zgodnie z art. 151 ustawy Prawo oświatowe,  zgłoszenie zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje
się,  jeśli  takie środki  komunikacji  rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie
danych w punkcie 6, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z  rodzicami w sprawie rekrutacji, a
następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
3 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.. Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3  do zgłoszenia dołącza się
oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
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