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Zał. nr 2 do Zasad rekrutacji do klasy sportowej (…) 

........................................................ 
                  imię, nazwisko rodzica 

........................................................ 
     adres zamieszkania 

........................................................ 
                miejscowość 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. gen. J. Bema w Suszu 

ul. Piastowska 5 

14-240 Susz 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W KLASIE CZWARTEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
1
 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do IV klasy sportowej o profilu piłka nożna oraz lekkoatletyka, w Szkole 

Podstawowej im. gen. J. Bema w Suszu. 
 

…. LEKKOATLETYKA (dziewczęta, chłopcy) 

…. PIŁKA NOŻNA (chłopcy) 

 

1. Dane ucznia: 

Imiona (wg aktu ur.) i nazwisko..………………………...………………………………………………………… 

Numer PESEL…………………………….Data i miejsce urodzenia ………………………………………........... 

Adres zamieszkania ………………………………….………………………………………...…………………… 

Adres zameldowania stałego………………………………………………………….…………...………………... 

Szkoła, do której uczęszcza/uczęszczał ………………………………………………………… Klasa…………… 

Szkoła rejonowa wg adresu zameldowania (miejscowość).….……………………...…………….…………………….. 

 

2. Dane Rodziców 
2
 

Imię, nazwisko matki…..…………………………………………………..………………………………………... 

Nr tel. ………..………….…………………………... Adres e-mail ………………………………………………. 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………….………. 

Imię i nazwisko ojca ………………..…………………………………………......................................................... 

Nr tel. …………………….…………………………. Adres e-mail ………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………….………………………………………..…………... 

                                                 
1 Zgodnie z art. 130  ust.4 ustawy Prawo Oświatowe  postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 
2 Zgodnie z art.3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty, „rodzice”-należy przez to rozumieć także opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 
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3. Do wniosku dołączam następujące załączniki: 

 
1) Zgoda rodziców - załącznik nr 3 do zasad rekrutacji (…)                                             

2) Orzeczenie lekarskie            

3) Inne …………………………………………………………………………………………………    

 

DODATKOWO TYLKO W PRZYPADKU NOWYCH UCZNIÓW: 

 

4) 1 zdjęcie legitymacyjne           

5) Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły (dostępny na stronie szkoły lub w sekretariacie)  

6) Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły (dostępna na stronie szkoły lub w sekretariacie)   

7) Oryginał świadectwa z klasy programowo niższej (dostarczone po zakończeniu roku szkolnego)   

8) Inne:………………………………………………………………………………………………………  

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im. gen. J. Bema w Suszu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), 

zwanego dalej „RODO” informuje, że: Tożsamość administratora i dane kontaktowe Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Suszu, ul. Piastowska 5 , 14-240 

Susz tel.055 2786 045. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 

rafalmasny@horizonrm.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Cel przetwarzania i podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, 

tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być one ujawnione podmiotom, wynikającym z faktu realizacji obowiązku realizacji zadań ustawowych. Przekazanie 

danych osobowych do państwa Trzeciego lub organizacji Międzynarodowej :  Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku 

ustawowego nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Prawa podmiotów danych Przysługuje 

Pani/Panu prawo: • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są b łędne lub nieaktualne; • usunięcia danych osobowych; • 

ograniczenia przetwarzania danych; • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy dostarczyć wniosek); • wniesienia skargi do Prezes UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

 

 
 

 

 

 

Susz, ...………………………………     ………………….……………………………. 
  /data/             
         …………………….…………………….…… 
                 (czytelny podpis rodziców kandydata) 

 
     

mailto:rafalmasny@horizonrm.pl

