
………………………………………………………………………………….. 

      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

…………………………………………………………………………… 
     (adres do korespondencji) 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie 

 

I. Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych 

1. 
 

Imię/Imiona dziecka  

2. Nazwisko dziecka  

2. Data i miejsce urodzenia dziecka 
 

 

3. PESEL dziecka 
W przypadku braku PESEL serię i numer 
paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 

 

4. Imię/Imiona i Nazwisko 
rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka 

Matki/ opiekuna 
prawnego dziecka 

 

Ojca/opiekuna 
prawnego dziecka 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów rodziców/opiekunów 
prawnych – o ile je posiadają 

Matki/ opiekuna 
prawnego dziecka 

 

Ojca/ opiekuna 
prawnego dziecka 

 

 

II. Dane o zdrowiu dziecka, które rodzic uznaje za istotne, i które mogą być pomocne 

w zapewnieniu dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych, w tym o stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 



 
 
 
 
 
 

 

Informacje dodatkowe 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu oraz oświadczenie będą 

wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz w 

oświadczeniu jest dyrektor PSP w Łosiowie. 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu oraz oświadczeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) 

 

 

 

………..………………………….………………  ………………………..…………………………………… 
       (miejscowość i data złożenia wniosku)                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

……………………………………………………………… 
                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zgłoszenia 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że mieszkam wraz z dzieckiem  na terenie Gminy Lewin 

Brzeski pod adresem: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (proszę podać adres zamieszkania)  

 

Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której 

osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

(miejscowość i data złożenia oświadczenia)                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

………………………………………………………………….. 
       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


