
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W SOSNOWCU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ….............................……………………………………………...……… 

do klasy czwartej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17  w Sosnowcu

o profilu:              □  PŁYWANIE        □  JUDO

Adres zamieszkania dziecka 

województwo miejscowość

ulica nr domu

kod pocztowy nr mieszkania

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej

Imiona

Nazwisko

Adres zamieszkania matki /opiekunki prawnej i jej dane kontaktowe 

województwo miejscowość

ulica nr domu

kod pocztowy nr mieszkania

adres poczty 
elektronicznej

nr telefonu

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Imiona

Nazwisko

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego i jego dane kontaktowe 

województwo miejscowość

ulica nr domu

kod pocztowy nr mieszkania

adres poczty 
elektronicznej

nr telefonu
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Nazwa i adres szkoły 
obwodowej:

W  załączeniu  składam  oświadczenie  potwierdzające  spełnienie  dodatkowych
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
klasy czwartej sportowej  o profilu pływackim/judo Sportowej Szkoły Podstawowej
nr 17 w Sosnowcu.

W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie kryteria: 

tak nie

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy czwartej sportowej o profilu pływackim/judo
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu. 
2.  Przyjmuję do wiadomości,  że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii
trenera  lub  lekarza  o  braku  możliwości  kontynuowania  przez  ucznia  szkolenia  sportowego,  zostanie
przeniesiony od nowego roku szkolnego do oddziału szkolnego na zasadach ogólnych. 
3. Oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania uniemożliwiające mojemu dziecku udział w teście
prób sprawności fizycznej prowadzonym w ramach rekrutacji. 
4.  Wyrażam zgodę na udział  dziecka w teście  prób sprawności fizycznej  przeprowadzonym w ramach
rekrutacji. 

 

              
 …………………….                                                                  ……………........……...……................……. 
 (miejscowość, data)                                                  (podpis obojga rodziców)

INFORMACJE DODATKOWE  

1. Do wniosku załączam orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do uprawiania sportu wydane przez
lekarza podstawowej opieki medycznej lub lekarza sportowego. 
2.  Zobowiązuję  się  do  dostarczenia  kserokopii  świadectwa  ukończenia  kl.  III  szkoły  podstawowej  do
sekretariatu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu, ul. Zamkowa 17  w terminie 24.06.2022 r.
– 29.06.2022 r do godz. 15.00. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Sportowa
Szkoła Podstawowa nr 17 informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Zamkowa 17, 41 –

200  Sosnowiec  zwaną  dalej Sportową  Szkołą  Podstawową  nr  17,  tel.  32  2661367,  e-mail.:
sp17@sosnowiec.edu.pl ;

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest
Anna Spas (kontakt do inspektora: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl ); 

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Sportową Szkołę
Podstawową nr 17, 41 – 200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17 zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5. Dane  osobowe  Pani/Pana  nie  będą  przekazane  odbiorcom  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej;

6. Wyżej  wymienione  dane  osobowe  Pani  /Pana  będą  przechowywane  przez  okres  pobytu  dziecka  w
placówce Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo do  żądania  od  administratora  dostępu  do danych  osobowych  dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne  i  nie  ma  żadnych  konsekwencji  nie  podania  danych
osobowych;

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;

12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

…………………….                                                    ……………........……...……................……. 
 (miejscowość, data)                                              (podpis obojga rodziców)

         

Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że podane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła

może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku. 
2. Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych we wniosku, niezwłoczne

złożę pisemne sprostowanie w sekretariacie szkoły. 

  …………………….                                                               .......……...……................…………………..
  (miejscowość, data)                                                                                 (podpis obojga  rodziców)
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