
Data przyjęcia zgłoszenia: …………. 

Wniosek o przyjęcie dziecka 
do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie 

na rok szkolny 2017/2018  
klasa ………… 

Dane dziecka 
 

Imię …………………………………………..………….………. 
 

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

Nazwisko ……………………………………………………….. 
 

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

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

PESEL ……………………………………………………..……  
(w przypadku braku seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 
Adres zamieszkania dziecka 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres zameldowania dziecka (jeśli inny niż adres zamieszkania) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Szkoła obwodowa (jeśli zgłoszenie do szkoły poza obwodem) ……………………………………….………. 

 
 

Dane rodziców /  prawnych opiekunów  
 

Imię i nazwisko matki: ………………………………………………………………………… 
 
Telefon kontaktowy matki: …………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko ojca: …………………………………………………………………………. 
 
Telefon kontaktowy ojca: …………………………………………………………………….. 
 
Inne telefony: …………………………………………………………………………………… 
 
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………… 
 
Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym. (Zgodnie z art. 233. § Kodeksu karnego) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz jego wizerunku  

na potrzeby  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie oraz poza nią. 

 

 

Data ……………………     ………………………… 
        podpis matki 

 

Data ……………………     ………………………… 
        podpis ojca 

 

 

Oświadczam, że dziecko będzie / nie będzie * uczęszczać do świetlicy szkolnej.  

                                                                           ………………………… 



             * niepotrzebne skreślić                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna) 

 

  Załącznik nr 1  
do Wniosku o przyjęcie dziecka  do PSP w Mierzynie 

            

 

 

............................................... 
Imię i nazwisko rodzica 

 

............................................... 
Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

Oświadczenie o zamieszkaniu 
 

Oświadczam, że jestem rodzicem / opiekunem prawnym /  
                                                                               (niepotrzebne skreślić) 

 

dziecka ...................................................................................................................................... 

 

 

i zamieszkuję z zamiarem stałego pobytu w Mierzynie ul. ...................................................... 

 

Mój adres zamieszkania jest miejscem zamieszkania dziecka. 

 

 

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, oświadczam że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

...................................................................... 
Data i  czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 

 

 

 

Pouczenie 
1. Zgodnie z art. 3 pkt.10 ustawy z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz.2572, 

ze zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

2.Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,poz. 93, ze zm.) 
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo 

tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 

władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce 

zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko 

nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem 

zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce 

zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28 Kodeksu Cywilnego). 
 


