
………………………………………. 
                                /miejscowość i data/ 

 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 

Świadomi odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 ze zm.) 
 

niniejszym oświadczamy, że faktycznym miejscem zamieszkania naszego dziecka  

 

…………………………………………………………………………..……………………….............. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

data urodzenia ………………………………..……….., PESEL …………..……..……………………    

 

jest Gmina …………………..…………………………………… 

 

………………………………………………………………..…………………………………………..  
(nazwa miejscowości, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy) 

 

- miejscem zameldowania jest Gmina …………..………………………………………….………….  

 

…………………………………………………………………………………………….………… 
(ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy) 

 

Ponadto oświadczamy, że nasze dziecko będzie uczęszczać do oddziału zerowego 

przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 
 

od dnia …………………………………………………………………………………….……………..  
(dzień, miesiąc rok) 

Dane rodziców:  
 

matka ……………………………………………………………………………………………………..  
(imię i nazwisko) 

ojciec …………………………………………………………………………………………..…………  
(imię i nazwisko) 

 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 197 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity – Dz. U z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 
art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

 

Zobowiązujemy się do poinformowania szkoły o każdorazowej zmianie zgłoszonych danych. 
 

...............................................................         …………………………………………… 
      Data i podpis matki dziecka/opiekuna prawnego                       Data i podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego 

 

zamieszkujących wraz z dzieckiem na terenie Gminy…………………………………  
 

Art. 233 § 1 KK. 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.  
§2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zaznającego o odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zaznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

 

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 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. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce 
zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28 Kodeksu Cywilnego). 


