
 
Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  
w Tokarni  

 

 

  Z  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  

 dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej1 na rok szkolny 2023/2024 

Dane osobowe kandydata i rodziców               
                 

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  Matki    

kandydata 
              

 Ojca 
            

             
      

       

    Kod pocztowy  
     

5. Adres miejsca zamieszkania Miejscowość  

rodziców i kandydata2 
Ulica 

       

  
    Numer domu/numer  

    mieszkania  

6. 

 Adres miejsca zameldowania 

rodziców i kandydata2                 
(wypełnić jeżeli adres zameldowania jest inny 

niż adres zamieszkania dziecka) 

Kod pocztowy  

 Miejscowość  

Ulica  

  Numer domu/numer 
mieszkania  

    
Matki 

Telefon do kontaktu        
 

Adres poczty elektronicznej 

              

7. 
Adres poczty elektronicznej 

       

  

i numery telefonów rodziców                

               

 kandydata o ile je posiadają 
Ojca 

Telefon do kontaktu  
                 

   

Adres poczty elektronicznej 
       

     
                  

 
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych              
z przyjmowaniem kandydata do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn. zm. )  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której 
zgłoszenie zostało złożone. 

 
Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym3. 
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
                                                                                                            
 
 
                    ………………….………………………………… 
                                                                                                             Czytelny podpis rodzica kandydata 

 
1 Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której 

 

ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.
  

2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 
przebywa z zamiarem stałego pobytu.

  

3 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

 



DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dziecko będzie korzystać ze: (wstaw znak X) świetlicy □ obiadu □ 
     

 
Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze szkoły i świetlicy lub mogą 
upoważnić do tego inną osobę pełnoletnią.  

 
   Dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły(dotyczy dzieci które nie ukończyły 7 lat):  

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

  

  

  

   

   Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili      

  odebrania go ze szkoły przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę.       

                                                                                                                       ……………………………………………………. 
                                                                                                                                Czytelny podpis rodzica  

 
 

Rodzice upoważniają szkołę do podejmowania decyzji 
(wstaw znak X) TAK □       NIE □ 

w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka    
    

 

  Dodatkowe informacje o dziecku/rodzinie, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie dziecka                       

  w szkole (np. stan zdrowia, indywidualne potrzeby/ograniczenia, potrzeby specjalne itp.) 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   

 
 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO: 

 

Przestrzegania postanowień statutu szkoły. 
 

Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej danych. 
 

Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 
 
 

 

 

 
                                                                                                                      ………….…………………………………………………………………..  

               Czytelny podpis rodzica 


