Data wpływu ……………………………

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 23 „Szkoły Radości”
w Sosnowcu

Wniosek o przyjęcie do 4 klasy sportowej o PROFILU PIŁKA NOŻNA (chłopcy i dziewczęta)
Szkoły Podstawowej Nr 23 Sosnowcu
I. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnego opiekuna1
1. Imię i nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
PESEL kandydata
3. w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Matki

Imię/imiona i nazwiska rodziców/prawnego
4. opiekuna kandydata

Ojca
prawnego opiekuna
(jeśli dotyczy)
Kod pocztowy

5.

Miejscowość

Adres miejsca zamieszkania2 kandydata i jego
rodziców/rodzica/prawnego opiekuna

Ulica
Numerdomu/numermieszkania
Matki

Adres poczty elektronicznej
6. i numery telefonów rodziców/prawnego
opiekuna kandydata (o ile je posiadają)

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca
Adres poczty elektronicznej

II. Kandydat jest zamieszkały w rejonie Szkoły Podstawowej nr ………… w …………...……………………..

1
2

Zakres żądanych danych określony został w art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodniezart.25Kodeksucywilnego, miejscemzamieszkaniaosobyfizycznej jestmiejscowość, wktórejosobataprzebywazzamiaremstałegopob ytu.
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III. Kandydat uczęszcza obecnie do Szkoły Podstawowej nr ……………... w …………...……………………..
IV. Informacja o spełnianiu kryteriów zawartych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe* (w przypadku
równorzędnych wyników testów sprawnościowych uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego).

Lp.
1.

2.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie
kryterium

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Zgłoszenie
kryterium do oceny
Tak/Nie

j.w.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

j.w

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

j.w.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o samotnym wychowywaniu dziecka

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Ww. Kryteria mają jednakową wartość (art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe)
3 Zgodnie zart.156ust. 1ustawyPrawo oświatowe,wniosek oprzyjęciedopublicznej szkoły, możebyćzłożonydo niewięcejniżtrzechwybranychszkół.
4 Zgodnie z art.156 ust. 2 ustawy Prawo oświatow, wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. To
oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany taką informację podać.
*) Aby komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, należy wpisać TAK w kolumnie „zgłoszenie kryterium do oceny” i
dołączyć do wniosku dokument potwierdzający spełnianie tego kryterium.

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punktach: ……………......................
V. Do oddziału sportowego przyjmowanisą kandydaci,którzyspełniająnastępującewarunki:
a) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem
lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału,
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy
właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
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VI. W przypadku większej liczby kandydatów (spełniających powyższe warunki) niż liczba wolnych miejsc w oddziale na
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo Oświatowe.
VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy
Prawo Oświatowe.
Pouczenie:
1.

2.

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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - 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.

Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla
potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781).
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego o profilu piłka nożna.

………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata

……………...…… .……………………..…………...………
Data
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr
119 s. 1) informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Sosnowcu, ul. Wł. Jagiełły 3, 41219 Sosnowiec.
2) Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora SP 23 jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się
kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: email: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.
3) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu.
4) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
5) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których
usług SP nr 23 korzysta przy przetwarzaniu w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
6) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych
celów, do jakich zostały zebrane.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak nie później niż do wypłaty świadczenia. Cofnięcie zgody
następuje na piśmie.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Sosnowiec, dnia …………………………………………..
................................................................
Czytelny podpis rodzica kandydata
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