Załącznik nr 1

…...........................................
(miejscowość, data)

…...............................................................................
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)

…...............................................................................
adres zameldowania na pobyt stały
……………………………………………………………….

...........................................
telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
o miejscu stałego pobytu (zamieszkania) dziecka
W związku z realizacją przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska obowiązku wynikającego z ustawy
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oświadczam, że mój
syn /moja córka*
…...........................................................................................................................................................
(nazwisko i imię dziecka)

na stałe przebywa (zamieszkuje) pod adresem:
….......................................................................................................................................................... .
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z rekrutacją do szkoły podstawowej.
Pouczenie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121):

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Art. 26. § 1. 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.
§ 2. 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.
Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Art. 233 § 1:
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny i własnoręcznym
podpisem potwierdzam prawdziwość danych wykazanych w oświadczeniu.

………………………………………., dnia ………………………………

………………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

