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ZGŁOSZENIE  DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie na rok szkolny 2018/2019 

(dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) 

 

 

I. INFORMACJE O KANDYDACIE 

Imię i nazwisko dziecka..….……………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…….……………………………………………………………...………... 

Adres zameldowania (jeżeli jest inny niż zamieszkania) ………………………………………. 

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

Data urodzenia …..……………….……. Miejsce urodzenia ………………………….….…… 
  

Numer PESEL kandydata 

 
 

 
 

 

II. INFORMACJE O RODZICACH (OPIEKUNACH PRAWNYCH) 

MATKA (prawny opiekun)  

Imię i nazwisko………….……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………..…………………………………….…………………………… 

OJCIEC (prawny opiekun) 

Imię i nazwisko…….…………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail 

Matka: tel. kom. …………………………………………………………………………….…..  

e-mail: …………………………………………………………………………….………….… 

Ojciec: tel. kom. ……………………………………………………………….………………..  

e-mail: ……………………………………………………………………………...………...… 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnia szkoła 

Data złożenia Wniosku 
………………………………………… 
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III. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Uprzedzona(ny) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, 

że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszej karcie, w systemach informatycznych w celach związanych  

z przyjmowaniem do szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie  

z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) 

3. Zobowiązuję się podawać do wiadomości szkoły zmiany w podanych wyżej 

informacjach. 

4. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 

Rudno, dn. …….………………    ……….………………………………..… 
      /miejscowość  i  data        czytelny podpis matki (opiekuna prawnego) 

                   

 
i/lub 

……….………………………………..… 
                   czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Podstawa prawna: art. 130, 133, 137, 149, 151 – 157 i 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U.  z 2017, poz. 59) 

 

2. Informacja dla rodziców dzieci 7- letnich 

1) Przypominam Rodzicom, że dzieci urodzone w 2011 r. (dzieci 7-letnie) zamieszkałe  

w obwodzie naszej szkoły od roku szkolnego 2018/2019 zostają objęte obowiązkiem szkolnym, 

który będą realizować w Szkole Podstawowej im. Józefa Niećko w Rudnie. 

2) Ustawowym obowiązkiem rodzica jest zgłoszenie dziecka 7-letniego do szkoły. W przypadku 

zapisu dziecka z obwodu szkoły do innej szkoła obwodowa, obowiązkiem rodzica jest 

poinformowanie o tym fakcie dyrektora Zespołu Szkół w Rudnie. Dotyczy to także sytuacji, gdy 

dziecko uczęszcza do szkoły za granicą. 

 

3. Informacja dla rodziców dzieci 6- letnich 

1) Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, 

 o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  

w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 

2) Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. 

Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole, wydaną przez 

publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną. 


