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                                          Zalasewo, dnia ...........................................................................  

 

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

/imię i nazwisko kandydata/ 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO - KLASA I 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału sportowego - klasy pierwszej o profilu 

ogólnym w Szkole Podstawowej w Zalasewie.  

DANE O KANDYDACIE:  

1. Data i miejsce urodzenia:  ............................................................................................................  

2. Adres zamieszkania: ....................................................................................................................  

3. Imiona i nazwiska rodziców  ........................................................................................................  
/opiekunów prawnych/ 

4. Adres rodziców ............................................................................................................................  
/opiekunów prawnych/ 

5. Telefon.........................................................................................................................................  

6. PESEL ...........................................................................................................................................  

7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej .....................................................................................  

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

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Procedurą rekrutacji do klas sportowych w  Szkole Podstawowej  

w Zalasewie. 

 

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

                                                                      /podpis rodziców lub opiekunów/ 
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Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Kartą informacyjną dla rodziców uczniów - kandydatów do klasy 

sportowej 

na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Zalasewie 

 

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

                                                                              /podpis rodziców lub opiekunów/ 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w próbie sprawności fizycznej w dniu 21 marca 

2016 godz.17.00 

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

            /podpis rodziców lub opiekunów/ 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i 

obozach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na 

podstawie opinii trenera zostanie przeniesiony  od następnego roku szkolnego lub następnego półrocza do 

oddziału ogólnego. 

 

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

          /podpis rodziców lub opiekunów/ 

Informacje dotyczące danych osobowych  
Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych jest szkoła, do dyrektora której 

kierowane jest niniejsze zgłoszenie, a której pełna nazwa i adres jest wskazany na pierwszej stronie niniejszego 

wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.  

Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę na etapie przyjmowania dzieci zamieszkałych na terenie 

obwodu szkoły jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 20e, 20u, 20z i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).  

Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym 

może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do przyjęcia dziecka do szkoły.  

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na listach 

dotyczących rekrutacji.  
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 ................................................................................. 

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

            /podpis rodziców lub opiekunów/ 


