
Bezrzecze, dnia  ……………………… 

 

Zgłoszenie rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych 

w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu 

 

Proszę o zapisanie mojego dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu  

od dnia ……………………20… r. do klasy ………  w roku szkolnym ………. . 

 

Dane dziecka: 

Nazwisko ……………………………………… Imię ………………………………………… 

Drugie imię …………………………………… PESEL  …………………………………….... 

w przypadku braku Nr PESEL 

seria i numer paszportu ………………………………………………………………………… 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość …………………………………………... 

Data urodzenia ………………………………..  Miejsce urodzenia, województwo ………….. 

…………………………... 

Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka 

 

Dane matki/ prawnej opiekunki dziecka: 

Imię …………………………………………   Nazwisko …………………………………….. 

telefon kontaktowy …………………………..... 

adres e mail ………………………………….… 

 

Dane ojca/ prawnego opiekuna dziecka: 

Imię …………………………………………   Nazwisko …………………………………….. 

telefon kontaktowy ………………………....... 

adres e mail …………………………………… 

 

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem 

faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

…………………………………………  ……………………………………… 
(podpis ojca/ prawnego opiekuna dziecka)    (podpis matki/ prawnej opiekunki dziecka) 

 

 

 



Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o miejscu zamieszkania 

Adres zamieszkania dziecka: 

miejscowość ………………………………….  ulica………………………………………….. 

nr domu ………………………………………  nr mieszkania ………………………………... 

kod pocztowy…………………………………. poczta ………………………………............... 

gmina ………………………………………...  powiat ………………………………………... 

województwo ………………………………… 

Adres stałego zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania): 

miejscowość ………………………………….  ulica………………………………………….. 

nr domu ………………………………………  nr mieszkania ………………………………... 

kod pocztowy…………………………………. poczta ………………………………............... 

gmina ………………………………………...  powiat ………………………………………... 

województwo ………………………………… 

Szkoła obwodowa ze względu na miejsce stałego zameldowania: 

Nazwa szkoły …………………………………………………………………………............... 

miejscowość ………………………………….  ulica/numer…………………………………... 

kod pocztowy…………………………………. poczta ………………………………............... 

gmina ………………………………………...  powiat ………………………………………... 

województwo ………………………………… 

Adres zamieszkania matki/ prawnej opiekunki dziecka (jeśli jest inny niż dziecka): 

miejscowość ………………………………….  ulica………………………………………….. 

nr domu ………………………………………  nr mieszkania ………………………………... 

kod pocztowy…………………………………. poczta ………………………………............... 

gmina ………………………………………...  powiat ………………………………………... 

województwo ………………………………… 

Adres zamieszkania ojca/ prawnego opiekuna dziecka (jeśli jest inny niż dziecka): 

miejscowość ………………………………….  ulica………………………………………….. 

nr domu ………………………………………  nr mieszkania ………………………………... 

kod pocztowy…………………………………. poczta ………………………………............... 

gmina ………………………………………...  powiat ………………………………………... 

województwo ………………………………… 

Oświadczam, że dane przedstawione w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………………   ………………………………………… 
(podpis ojca/ prawnego opiekuna dziecka)   (podpis matki/ prawnej opiekunki dziecka) 


