PODANIE O PRZYJĘCIE
do klasy sportowej o profilu rugby/gry zespołowe lub basen
w Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej Polski
na rok szkolny 2016/2017
I. DANE OSOBOWE
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

imię
nazwisko

PESEL

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

data urodzenia

dzień

miesiąc

Rok

DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

imię
nazwisko
telefon kontaktowy
adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko

matka (opiekun prawny 1)

ojciec (opiekun prawny 2)

miejscowość
ulica
nr domu

nr mieszk.

kod pocztowy
poczta

II.

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane zgodne są ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
(podpis matki / opiekuna prawnego 1)

(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

III. OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz jego udział w treningach,
zawodach i obozach sportowych. Przyjmuje do wiadomości, że w przypadku liczby chętnych
większej niż liczba miejsc w klasie większej niż liczba miejsc w klasie w celu przeprowadzenia
rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony
zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej.
Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie
opinii trenera, nauczyciela lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, zostaje
przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego.
Zobowiązuję się do przestrzegania przez dziecko regulaminów klasy sportowej.
IV. 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, z późn. 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 na zbieranie, przetwarzanie i wykonywanie w celach związanych z przyjęciem
i pobytem w szkole naszego dziecka, danych osobowych naszych dzieci i dziecka przez
Dyrektora Szkoły zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku, imienia i nazwiska mojego dziecka w związku z
prowadzonymi przez szkołę zajęciami edukacyjnymi (konkursy, zawody sportowe oraz
pozostałe imprezy szkolne) między innymi na stronach Internetowych Zespołu Szkół w
Kurowicach, Urzędu Gminy Brójce, Kuratorium Oświaty i innych mediach.

(podpis matki / opiekuna prawnego 1)
(podpis ojca / opiekuna prawnego 2)

