
Wypełnia szkoła 

Data złożenia   

  

 

KARTA ZAPISU  DZIECKA  
w  roku szkolnym 2020/2021 

Niniejszym zgłaszam dziecko do przyjęcia do klasy pierwszej w: 
 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie   
32-765 Rzezawa, ul. Szkolna11      

Dane osobowe kandydata1
 - wypełnić czytelnie/drukiem 

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 lub prawnych  
opiekunów/pieczy zastępczej 

Matki  

Ojca  

5. 

Adres miejsca zamieszkania 
rodziców (prawnych opiekunów/ 
 pieczy zastępczej) i kandydata

2
 

Matki Ojca Kandydata  

Kod pocztowy 
   

Miejscowość 
   

Ulica  
   

Numer domu /numer 
mieszkania 

   

6. 

Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów  
rodziców  
(prawnych opiekunów/ 
pieczy zastępczej) 
kandydata o ile je posiadają 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do kontaktu 
 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Oświadczenia  rodzica dokonującego zgłoszenia 

1. Podpisując niniejsze zgłoszenie  oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.3 

2. Oświadczam, ze w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w 

formularzu, niezwłoczne powiadomię o nich Dyrektora Szkoły 

 

Rzezawa,……………… 

            Miejscowość, data    

                                                 …………………………………………… 

                                                                    czytelny podpis matki kandydata  

                                                                                                        …………………………………………… 
               czytelny podpis ojca kandydata 

                                                           
1
 Zgodnie z art. 20u  ustawy o systemie oświaty,  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. 
 
2
 Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

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. 
 


