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Karta Zgłoszenia Dziecka  

do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie  
w roku szkolnym 2019/2020 

1. Dane kandydata (dziecka): 
 

Imię i nazwisko kandydata  

Data urodzenia  

PESEL dziecka*            
 

Adres miejsca zamieszkania  
 

*w przypadku braku nr PESEL, należy podać serię i nr paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 
 
2. Dane rodziców kandydata (dziecka): 
 

Imię i nazwisko matki  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu kontaktowego, jeśli posiada 
 

 

 
Imię i nazwisko ojca  

Adres miejsca zamieszkania  
 

Adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu kontaktowego, jeśli posiada 
 

 
 

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia 

  wszystkie dane zawarte w powyższej informacji są prawdziwe i  będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych                    
z przyjmowaniem do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie; 

  niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w karcie; 

  Zgodnie z art. 150 ust. 6-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), 
oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za  złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta  zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej  za  składanie 
fałszywych oświadczeń.  

  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,  
w  terminie  wyznaczonym  przez  przewodniczącego,  lub  może  zwrócić  się  do  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta) 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

  W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu  
na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych  
o  udzielenie  informacji  o  okolicznościach  zawartych  w  oświadczeniach,  jeżeli  instytucje  te  posiadają  takie  informacje. 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa  
do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.). 

 

 …………………………...........................................................
 (data i czytelny podpis rodzica kandydata) 
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