
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

 
z dnia 1 marca 2017 r.

 
w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której organem

prowadzącym jest Gmina Drużbice. 

 
Na podstawie art. 133 ust.1, art. 151, art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 59), zarządzam co następuje:
  

§ 1. Określam wzór zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest
Gmina Drużbice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Drużbice.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Drużbice

 Bożena Zielińska
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.25.2017
Wójta Gminy Drużbice
z dnia 01.03.2017 r.

……………………………………………………
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………………..
(Adres zamieszkania)

Dyrektor

………....................………………………………………….
(Nazwa i adres jednostki do której składane jest zgłoszenie)

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

na rok szkolny …………………………

1. Dane kandydata i rodziców kandydata, (opiekunów prawnych):

1. Imię i nazwisko kandydata

2. Data urodzenia kandydata

3.
PESEL kandydata a w przypadku braku numeru
PESEL - serię i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4 Imiona i Nazwiska rodziców kandydata 
(opiekunów prawnych)

Matki

Ojca

Ojca

5.
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata 
(o ile je posiadają)

Matki
Tel.

e-mail

Ojca
Tel

e-mail

Pouczenie

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznik  do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie 
dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z 14 
grudnia 2016 r . - Prawo oświatowe. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku jest 
dyrektor placówki.

Data ………………………………… ………………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy – rodzica)
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o miejscu zamieszkania 

„Jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczam o zamieszkiwaniu  w …...................................................................................................,

następujących członków rodziny kandydata:

1. Imię i nazwisko matki kandydata .................................................................................................

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

2. Imię i nazwisko ojca  kandydata ...................................................................................................

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

3. Imię i nazwisko kandydata .............................................................................................................

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

…................................. ….............................................................
data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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