
Załącznik do Zarządzenia nr 8/2021 Burmistrza 

Miasta i Gminy Oleszyce 

z dnia 29stycznia 2021 roku 

 

…………………., dnia …..………….. 

 

 

Sz. P.  

………………………………….  

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w ………………………………. 

   

 

 

Dotyczy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej.  

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie  mojego dziecka do Szkoły Podstawowej 

w……………………...................…… do klasy  pierwszej w roku szkolnym…………………..  

Dane ucznia:  

Imiona i nazwisko ucznia:….....................……………………………………………………… 

 

Nr PESEL ucznia: ………………..............................................……………………………….. 

(w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

Data i miejsce urodzenia ucznia:…………………………………………………………….  

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):  

Matki: ………………………………………………………….  

Ojca:……………………………………………………………  

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (opiekunów prawnych) o ile je posiadają:  

Matki:………………………………………………………………………………………….. 

Ojca: …………………………………………………………………………………………..  

 

 

 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

…………………….., dnia .................................... 

 
 

Sz. P.  

………………………………….  

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w ………………………………. 

  

 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  

 

Oświadczam, że moje  

 

dziecko:.................................................................................................................... 
imię i nazwisko dziecka 

urodzone........................................ w ........................................., 
               data urodzenia dziecka       miejsce urodzenia 

Pesel .............................................................   

zamieszkuje*  wraz ze mną pod wskazanym niżej adresem: 

ulica .......................................................... nr domu ........................... nr lokalu ......................... 

 

miejscowość...............................................................kod pocztowy .......................................... 

 

 

Ja niżej podpisany, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

...................................................................... 
    czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 

 

 

 

* 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). 

 

 



 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA I ETAPU REKRUTACJI 

Spełnienie kryteriów należy poświadczyć następującymi dokumentami: 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 

76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być 

składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; 

 

                               dotyczy                          nie dotyczy                     (właściwe podkreślić) 

 

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata; 

                               

dotyczy                          nie dotyczy                     (właściwe podkreślić) 

 

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz 135, z 2012 

r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w 

postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; 

 

                               dotyczy                          nie dotyczy                     (właściwe podkreślić) 

 
 
 

…………………………………..      ………………………………….. 

            data               podpis  rodzica/rodziców 

 


