Komunikat w sprawie zapisu dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni
na rok szkolny 2018/2019

I.

Zasady rekrutacji

1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci 7 – letnie
zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia składanego przez
rodzica od 30 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. w sekretariacie szkoły.
2. Na wniosek rodziców naukę w klasie I w szkole podstawowej może także
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.
4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata
złożony do dyrektora szkoły w sekretariacie od 30 marca 2018 r.
do 27 kwietnia 2018 r.
5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana przez dyrektora szkoły na podstawie poniższych kryteriów:
II. Kryteria rekrutacji i punktacja zgodnie z Zarządzeniem Nr 7434/2018/VII/O
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok
szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
L. Kryterium
p.
1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata
2. Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole,
do której składany jest wniosek
3. Niepełnosprawność kandydata

Liczba
Wymagane
punktów dokumenty
potwierdzające
spełnianie kryterium
50
Oświadczenie rodziców
40
Oświadczenie rodziców

30

4. Kandydat jest wychowywany przez osobę samotną

30

5. Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej
6. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą

30
30

7. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców
kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

20

8. Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku
szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie
szkoły

10

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia
specjalnego,
orzeczenie
o niepełnosprawności
Prawomocny wyrok
sądu lub akt zgonu lub
oświadczenie
o samotnym
wychowywaniu dziecka
Oświadczenie rodziców
Dokument
potwierdzający objęcie
dziecka pieczą
zastępczą
Zaświadczenie
z zakładu pracy
o zatrudnieniu lub
w przypadku
samozatrudnienia wpis
do ewidencji
gospodarczej
Oświadczenie rodziców

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół
podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Lp.
1
1.

2.

3.

4.

Rodzaj czynności
2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze
wolnymi miejscami.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
3

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
4

od 30 marca 2018 r.
do 27 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00

od 28 maja 2018 r.
do 5 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

21 maja 2018 r.
o godz. 12.00

9 czerwca 2018 r.
o godz.12.00

25 maja 2018 r.
o godz. 12.00

28 czerwca 2018 r.
o godz.12.00

x

30 sierpnia 2018 r.
o godz.12.00

Do obwodu szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni należą ulice:
Anyżowa, Beskidzka, Bieszczadzka, Borówkowa, Czeska, Derkacza, Dzięcioła,
Dziurawcowa, Gorczańska, Izerska, Jadwigi Titz-Kosko, Jagodowa, Jarzębinowa,
Jemiołowa, Kacze Buki, Koperkowa, Karkonoska, Kukułki, Lubczykowa, Łysogórska,
Nowowiczlińska, Oliwkowa, Orawska, Pienińska, Puszczyka, Rudawska, Rudzika,
Rutowa, Serdecznikowa, Skowronka, Słonecznikowa, Słowacka, Sojowa, Spiska,
Starochwaszczyńska, Stefana Skielnika, Sudecka, Świętokrzyska, Trzy Korony,
Węgierska, Wyszehradzka, Zawrat, Zimorodka, Zielona Laguna.
W części ulice:
Lukrecjowa – od nr 44 do 50 numery parzyste i od 1 do 31 i 43 numery nieparzyste;
Chwaszczyńska od 132 do 212 numery parzyste i od 135 do 179 numery
nieparzyste;
Rdestowa – numery nieparzyste;
Szafranowa – od nr 1 do 14;
Wiczlińska – od nr 1 do 45.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie
szkoły:
- Zgłoszenie (dotyczy dziecka z obwodu szkoły);
- Wniosek (dotyczy kandydata spoza rejonu szkoły);
- Oświadczenia.
W przypadku zapisania dziecka należącego do obwodu Szkoły Podstawowej
nr 45 w Gdyni do innej placówki prosimy o niezwłoczne zgłoszenie
powyższego faktu telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły
tel. 58 629 06 48

Gdynia, dnia …………………………
……………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
..................................................................
adres do korespondencji
.................................................................

Dyrektor
Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1
w Gdyni

Zgłoszenie dziecka do rejonowej Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni(1)
/dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/

I. Dane osobowe kandydata i rodziców(2) (należy wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi)
1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych
opiekunów kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca

5.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata - o ile je
posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej

II. Do zgłoszenia obowiązkowo dołączam:
1. kopię aktu urodzenia dziecka,
2. kopię zaświadczenia wydanego przez uprawnioną placówkę potwierdzającą
odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
3. oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
III Informacje dodatkowe
Dodatkowe dane o dziecku uznane przez rodzica za istotne
na podstawie art. 20z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
TAK
Dziecko będzie korzystało z żywienia w szkole
TAK
Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej
TAK
Informacje mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole
np. stan zdrowia dziecka, szczególne zdolności i umiejętności dziecka, szczególne potrzeby
rozwojowe

NIE
NIE
NIE

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której
zgłoszenie zostało złożone.
Oświadczenia wnioskodawcy:
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym(3).
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb związanych z
postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie ze zgłoszeniem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
(1) Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci
zamieszkałe w tym obwodzie.
(2) Zgodnie z art. 151 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgłoszenie zawiera dane podane
w punkcie 1-4 tabeli,
natomiast dane w punkcie 5 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice
posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-4 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w
punkcie 5, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z rodzicami w
sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
(3) Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.

.....................................................................................................
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów kandydata

Załącznik nr 1
do Zgłoszenia
o przyjęcie dziecka
do klasy I
………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
………………………………….…………
(numer i seria dowodu tożsamości)

OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata*

Tabelę należy wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi

kod pocztowy
Adres miejsca
1. zamieszkania
kandydata

miejscowość
ulica
nr domu/
mieszkania
kod pocztowy

Adres miejsca
2. zamieszkania
matki kandydata

miejscowość
ulica
nr domu/
mieszkania
kod pocztowy

Adres miejsca
3. zamieszkania
ojca kandydata

miejscowość
ulica
nr domu/
mieszkania

„Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Gdynia, dnia …………………………

…………………………………

……..………………………………

Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

Czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

* Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o
miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

Gdynia, dnia …………………………
……………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
..................................................................
adres do korespondencji
.................................................................

Dyrektor
Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
w Gdyni

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni
/dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły/

I. Dane osobowe kandydata i rodziców(1) (należy wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi)
1.

Imię/Imiona i nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia kandydata

3.

PESEL kandydata

4.

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych
opiekunów kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki
Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
kandydata(2)

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres miejsca zamieszkania
matki

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

7.

Adres miejsca zamieszkania
ojca

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

8.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata - o ile je
posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty
elektronicznej

II. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół
podstawowych
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej
szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej
preferowanych(4)

1. Pierwszy wybór......................................................................................................................................
2. Drugi wybór............................................................................................................................................
3. Trzeci wybór ..........................................................................................................................................

III. Informacja o spełnianiu kryteriów
(należy wstawić znak X przy każdym z kryteriów we właściwej rubryce)

L.p. Kryterium

Wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie
kryterium

TAK

NIE

1. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo
Oświadczenie rodziców
kandydata
2. Kandydat, który uczęszcza w bieżącym Oświadczenie rodziców
roku szkolnym do oddziału
przedszkolnego w szkole
3. Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego,
orzeczenie
o niepełnosprawności
4. Kandydat jest wychowywany przez
Prawomocny wyrok sądu lub
osobę samotną
akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu
dziecka
5. Kandydat pochodzi z rodziny
Oświadczenie rodziców
wielodzietnej
6. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą

Dokument potwierdzający
objęcie dziecka pieczą
zastępczą
7. Miejsce pracy co najmniej jednego z
Zaświadczenie
rodziców kandydata znajduje się w
z zakładu pracy o zatrudnieniu
obwodzie szkoły
lub w przypadku
samozatrudnienia wpis
do ewidencji gospodarczej
8. Kandydat , który uczęszcza w bieżącym Oświadczenie rodziców
roku szkolnym do przedszkola
położonego w obwodzie szkoły
SUMA PUNKTÓW

Liczba
punktów
(uzupełnia
komisja
rekrutacyjna)

IV. Informacje dodatkowe
Dodatkowe dane o dziecku uznane przez rodzica za istotne
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
TAK
Dziecko będzie korzystało z żywienia w szkole
TAK
Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej
TAK
Informacje mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w szkole
np. stan zdrowia dziecka, szczególne zdolności i umiejętności dziecka, szczególne potrzeby
rozwojowe

NIE
NIE
NIE

Nazwa szkoły rejonowej dziecka
……………………………………………………………………………………..................................................................

1. Do wniosku dołączam wymagane, potwierdzające spełnianie kryterium,
dokumenty/oświadczenia:
(Dokumenty załącza się:
- w oryginale
- notarialnie poświadczonej kopii albo
- w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1Kpa (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257), odpisu lub wyciągu z dokumentu
- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata).
L.p. Dokumenty/oświadczenia
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Kserokopia aktu urodzenia dziecka
Kopia zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego
przygotowania
przedszkolnego
(w
przypadku
odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego
poza SP 45)
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
do SP 45
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału
przedszkolnego w SP 45
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o niepełnosprawności
Odpowiednio do sytuacji osobistej:
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację
- akt zgonu
- oświadczenie
o
samotnym
wychowywaniu
dziecka
oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą
Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub
w przypadku samozatrudnienia wpis do ewidencji
gospodarczej
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym
roku
szkolnym do przedszkola położonego
w obwodzie szkoły

TAK NIE Uwagi Komisji
Rekrutacyjnej

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zmianami).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor
szkoły podstawowej, do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym(4)
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do
wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
(1) Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane
podane w punkcie 1 – 7 tabeli, natomiast dane w punkcie 8 podaje się, jeśli takie środki komunikacji
rodzice posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-7 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie
danych w punkcie 8, nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowania się z
rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.
(2) Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
(3) Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wniosek zawiera
wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To oznacza, że
wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
(4) Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zatai prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
.......................................................................................................
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów kandydata

Załącznik nr 1
do Wniosku
o przyjęcie dziecka
do klasy I
………………………………………………………..….…….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………………………………
Numer i seria dowodu tożsamości

OŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkole Podstawowej nr 45

Świadom/a

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia,

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecko *
…………………………………………………………………………………………………..
uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni.

* proszę wpisać imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza rodzeństwo

Gdynia, dnia …………………………

……………………………….

...............………………………

Czytelny podpis matki / opiekuna prawnego

Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
do Wniosku
o przyjęcie dziecka
do klasy I
………………………………………………………..….…….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………………………………
Numer i seria dowodu tożsamości

OŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku szkolnym
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 45

Świadom/a

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia,

oświadczam, że moje dziecko*:……………………………………………………….
uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej nr 45.

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

Gdynia, dnia …………………………

……………………………….

...............………………………

Czytelny podpis matki / opiekuna prawnego

Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

Załącznik nr 3
do Wniosku
o przyjęcie dziecka
do klasy I
………………………………………………………..….…….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………………………………
Numer i seria dowodu tożsamości

OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Świadom/a

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia,

oświadczam, że*:…………………………………………………………………………………
wychowuję

samotnie

jako

panna/kawaler/wdowa/wdowiec/osoba

pozostająca

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu/osoba rozwiedziona**

i nie

wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.
* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka
** właściwe podkreślić

Gdynia, dnia …………………………

……………………………………..
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Załącznik nr 4
do Wniosku
o przyjęcie dziecka
do klasy I
………………………………………………………..….…….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………………………………
Numer i seria dowodu tożsamości

OŚWIADCZENIE
o wielodzietności rodziny kandydata
Świadom/a

odpowiedzialności

oświadczam,

że

moje

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia,

dziecko*:……………………………………………………….

wychowywane jest w rodzinie wielodzietnej, co oznacza rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci.

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

Gdynia, dnia …………………………

……………………………….

...............………………………

Czytelny podpis matki / opiekuna prawnego

Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

Załącznik nr 5
do Wniosku
o przyjęcie dziecka
do klasy I
………………………………………………………..….…….
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………………………………
Numer i seria dowodu tożsamości

OŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku szkolnym
do przedszkola w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 45

Świadom/a

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia,

oświadczam, że moje dziecko*:……………………………………………………………...
uczęszcza

w

bieżącym

roku

szkolnym

do

przedszkola

w

obwodzie

Szkoły Podstawowej nr 45.

* proszę wpisać imię i nazwisko dziecka

Gdynia, dnia …………………………

……………………………….

...............………………………

Czytelny podpis matki / opiekuna prawnego

Czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

