Zał. Nr 2 do Procedury tworzenia oraz naboru uczniów do klasy czwartej
oddziału sportowego Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Wniosek zapisu do klasy czwartej oddziału sportowego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Zgłaszam moją córkę/mojego syna* ……………………………………….... do klasy IV
oddziału sportowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy o profilu:

 piłka siatkowa
 piłka nożna
1. Dane o kandydacie i rodzinie:
Imię (imiona)
i nazwisko kandydata
Data urodzenia kandydata

D D

M M

Nr PESEL kandydata,

Pesel

(w przypadku braku nr PESEL;
seria i nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

Inny dokument:

………………………………………..
Gmina

KOD

Adres i miejsce zamieszkania
kandydata

R R R R

………………………………………..

…………………….

Miejscowość

nr

…..…………………………………

…………………….

ulica

nr

matka/opiekunka prawna

ojciec/opiekun prawny

Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów prawnych
kandydata
Adres miejsca zamieszkania rodziców
opiekunów prawnych (miejscowość,
ulica, kod pocztowy, gmina)
Adres poczty elektronicznej
rodziców/opiekunów prawnych
dziecka
Nr telefonu rodziców/opiekunów
prawnych dziecka
Szkoła i oddział, do którego kandydat
uczęszczał w roku szkolnym
2015/2016

………………………………………………………
(nazwa szkoły)

……….....
klasa trzecia

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

2. Dodatkowe informacje o dziecku:
Inne istotne informacje sygnalizowane przez rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia,
diecie i rozwoju dziecka ważne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo – wychowawczych, które rodzic chciałby w tym miejscu podać.
 TAK  NIE

stan zdrowia, zalecenia lekarskie,

 TAK  NIE

opinia, orzeczenie ppp

 TAK  NIE

potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta

 TAK  NIE

deklaracja woli uczestnictwa w nauce religii

 TAK  NIE

deklaracja pobytu w świetlicy szkolnej

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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 z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
jest dyrektor szkoły podstawowej do której wniosek został złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich
danych oraz możliwości ich poprawiania.
4. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań medycznych do wysiłku
fizycznego. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w próbach sprawności
fizycznej przeprowadzonych w ramach rekrutacji organizowanej przez szkołę.
5. W przypadku zakwalifikowania dziecka do oddziału sportowego na poziomie klasy czwartej
wyrażam zgodę na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych.
6. Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.
7. Zostałem zapoznany z Procedurą tworzenia oraz naboru uczniów do klasy czwartej oddziału
sportowego o profilach: piłka siatkowa i piłka nożna w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy.
…………………………..
data

……………………………………………………
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

