
 

………………………………………………………………      
         imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) składającego oświadczenie   

 

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

dziecka uczęszczającego do szkoły  

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………….……………………………….…….  
                                                                                          (mię i nazwisko dziecka) 

 

Uczeń Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach 
                                                                                                  (nazwa szkoły) 

Zamieszkuje* wraz ze mną w ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa miejscowości i ulica) 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia szkoły, do której 

uczęszcza moje dziecko, o zmianie miejsca zamieszkania w terminie do 5 dni.    

 

*Art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459  

z późn. zm.) stanowi, że 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. 

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459  

z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  

z zamiarem stałego pobytu.   

             Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459  

z późn. zm.) można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 

 

UZASADNIENIE:  
 

Zgodnie z art. 41. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku 

szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. 

Zgodnie z art. 14 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) szkoła  przekazuje do systemu informacji oświatowej dane o 

miejscu zamieszkania ucznia.  

Jeżeli następuje zmiana miejsca zamieszkania ucznia szkoła zobowiązana jest przekazać w/w 

informację do bazy danych systemu informacji oświatowej, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła 



zmiana miejsca zamieszkania  –  zgodnie z zapisem art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.). 

Dane o miejscu zamieszkania ucznia wprowadzone do systemu informacji oświatowej stanowią 

podstawę do weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny.  

Powyższe dane mogą być udostępnianie również następującym instytucjom: 

1) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości – w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia postępowania;  

2) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego 

w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających  

w sprawach o wykroczenia – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania;  

3) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;  

4) organom administracji publicznej oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym  

– w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.  

 

 

 

 

 

 
.............................................                                                          ............................................................... 

 miejscowość, data                                                                             podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

POUCZENIE: 

Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) 

stanowi, że 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 od 6 miesięcy do lat 8. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  

Administratorem danych bazy i systemu SIO jest minister właściwy ds. oświaty i wychowania – 

Minister Edukacji Narodowej. 

              Administrator powołał inspektora danych, z którym można się skontaktować poprzez adres  

e-mail inspektor@men.gov.pl. 

Celem zbierania danych jest spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych 

szkół. 

           Podstawą prawną zbierania tych danych jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej(Dz. U. z 2017 r. poz. 2159; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 777, poz. 949 i poz. 2203).  

           Zbieranie nie wymaga zgody osoby, ani jego rodzica (opiekuna prawnego). Dane w bazie SIO 

przechowywane są w formie zanonimizowanej. Dane są przechowywane wieczyście. 

           Dyrektor Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach jako współadministrator/ 

podmiot przetwarzający w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przygotował regulamin zasad 

przetwarzania danych osobowych, w tym informację o przysługujących Państwu prawach. Regulamin 

dostępny jest na tablicy ogłoszeń w PSSP 5 oraz na stronie internetowej pod adresem 

http://bip.pssp5.krapkowice.pl/715/150/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.html 
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