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KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA DZIECKA  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWYM TOMYŚLU 

KLASA ……………… 

nazwisko ...................................................... imię .......................................... drugie imię . .................................................... 

data urodzenia ................................................... miejsce urodzenia ........................................ ................................................  

obywatelstwo ..................................................... narodowość ................................................................................................. 

PESEL            

adres zamieszkania ucznia:  

miejscowość ............................................................................................... kod pocztowy ..................................................... 

ulica ............................................................................................................. nr domu/mieszkania .......................................... 

adres stałego zameldowania ucznia (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

miejscowość ............................................................................................... kod pocztowy .... ................................................. 

ulica ............................................................................................................. nr domu/mieszkania .......................................... 

odległość miejsca zamieszkania od szkoły (km) ................................... dowożenie: własne / na koszt gminy* 

telefon domowy (do pilnego kontaktu) ......................................................................  

Dziecko wychowują*: □ojciec, □matka, □dziadkowie, □rodzina zastępcza, □inna osoba, jaka? ..................... 

Rodzice / opiekunowie prawni** 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego** .....................................................................................................................  

adres zamieszkania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania ucznia): 

miejscowość ............................................................................................... kod pocztowy .... ................................................. 

ulica ............................................................................................................ nr domu/mieszkania ........................................... 

e-mail .........................................................................................................  telefon ................................................................ 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego** .....................................................................................................................  

adres zamieszkania (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania ucznia): 

miejscowość ............................................................................................... kod pocztowy .... ................................................. 

ulica ............................................................................................................. nr domu/mieszkania ..........................................  

e-mail ................................................................................................  telefon .............. .................................... 

 uwagi rodziców o dziecku 

..................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ........................................................ 

Nazwa i adres przedszkola w którym dziecko realizowało obowiązek przedszkolny ………………………………..... 

..................................................................................................................................................................................................  

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych 

osobowych obecnie i w przyszłości przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu (zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- tekst jednolity  Dz. U.  z 2016 r. Poz. 922) 

- w celach związanych z działalnością szkoły. 

W wypadku jakichkolwiek zmian w danych osobowych prosimy o podanie informacji do sekretariatu szkoły. 

 

 

............................................. ...............................................................  ........................................................... 

miejscowość, data  czytelny podpis matki/opiekuna prawnego  czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

UWAGA! 
PROSIMY O DOKŁADNE 

WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI 

LITERAMI  

wypełnia szkoła 

Nr z Księgi Dzieci     ......................... 

 

Nr z Księgi Uczniów  ........................ 

____________________________ 

*zaznaczyć właściwy kwadrat 

**niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE  
 

 

1. Ja niżej podpisany/a* wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*, by moje dziecko  

uczęszczało na lekcję religii podczas całego cyklu nauki w szkole podstawowej. 

 

2. Oświadczam, iż moje dziecko posiada/nie posiada* orzeczenie o niepełnosprawności do dnia 

………….…………………….. wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności.  

Dane wykazane w powyższym oświadczeniu są niezbędne celem sporządzania informacji do PFRON. 

 

3. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie 

wizerunku mojego i mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Nowym Tomyślu do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie prac, zdjęć oraz materiałów 

filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.). 

4. Oświadczenie
1
 o miejscu zamieszkania  

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
2
,  

oświadczam 

że  miejscem mojego zamieszkania oraz zamieszkania mojej 

córki/syna……….................................................................................................……………… 

jest
3
 ………….........................................................................................………………………. 

 

 

 
............................................. ...............................................................  ........................................................... 

miejscowość, data  czytelny podpis matki/opiekuna prawnego  czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

 

   ....................................................................  ...................................................................... 

   Seria i numer dokumentu tożsamości  Seria i numer dokumentu tożsamości 
 

 

 

                                                 
*niepotrzebne skreślić 
1
 Zgodnie z Art. 151 ust.2 Prawa oświatowego, do zgłoszenia na podstawie którego przyjmowane są dzieci do szkoły podstawowej, dołącza się 

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, które jest jednoznaczne z  pouczeniem organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
2

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. 
3
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. 
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