
…………………………………………………………..………                 
   imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………………………………
  adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 
w Puławach

W N I O S E K

o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej na rok szkolny 2023/2024:

PŁYWANIE

I. Dane osobowe kandydata i rodziców 

1.
imię/imiona i nazwisko kandydata 

2. data i miejsce urodzenia kandydata

3. PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość

4. imię/imiona i nazwiska rodziców 
kandydata

Matki

Ojca

5. Adres miejsca zameldowania
kandydata

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer 
mieszkania

6. Adres miejsca zamieszkania 
rodziców i kandydata 1

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica 

Numer domu /numer 
mieszkania

7. Adres poczty elektronicznej 
i numery telefonów rodziców
kandydata o ile je posiadają

Matki
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

Ojca
Telefon do kontaktu

Adres poczty elektronicznej

8. Szkoła Podstawowa/Przedszkole, 
w którym dziecko realizowało naukę 
w kl. 0/III

9.
Adres i nazwa szkoły rejonowej

1  Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.



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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

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 

2. 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych
osobowych.

……………………………………                 ………………………………………….……………………….
            Data     Czytelny podpis rodziców kandydata 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do  klasy  IV sportowej   oraz jego  udział  w zawodach  
i  obozach  sportowych.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  uczeń  niekwalifikujący  się  do  dalszego
szkolenia na podstawie opinii trenera i  zaświadczenia lekarza specjalisty, zostanie przeniesiony od
nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego.

……………………………………                  .………………………………………….…………………….
             Data       Czytelny podpis rodziców kandydata 

DEKLARACJA

Czy chcą Pań� stwo, aby Wasze dziecko …………………………………..…………………………………………………..
                       (imię, nazwisko, klasa)

uczyło się od wrzes�ńia 2023 roku dodatkowego języka obcego                  TAK / NIE
                                                                                                                                                  (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Wybieram język:  niemiecki / hiszpański 
 (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

………………………............................................
                 (podpis rodziców/opiekunów)

Załączniki:
1. orzeczenie  lekarskie  wydane  przez  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej  potwierdzające

bardzo dobry stan zdrowia - orzeczenie należy przedstawić przed przystąpieniem kandydata do
próby sprawności fizycznej.

22 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.



INFORMACJE DODATKOWE 

Rodzice wyrażają zgodę na:

 końtrolę czystos�ci głowy dziecka: TAK /    NIE*

 udział dziecka w akcji „Owoce w szkole” TAK /    NIE*

 udział dziecka w akcji „Szklańka mleka” TAK /    NIE*

Rodzice upoważniają szkołę do podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia zdrowia 
i życia dziecka:

TAK /   NIE*

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

 Przestrzegańia postańowień�  statutu szkoły
 Podawańia do wiadomos�ci szkoły wszelkich zmiań w podańych wyz+ej dańych
 Uczestńiczeńia w zebrańiach rodzico�w

OŚWIADCZENIE:

Proszę o zorgańizowańie lekcji (podkres�lic� włas�ciwe):
religii
etyki
obu tych zajęc�
dla mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………

imię i ńazwisko

Przez cały czas trwańia ńauki w szkole podstawowej TAK/NIE*

Przyjmuję do wiadomości, z+e ńiezgłoszeńie się dziecka w termińie 2 tygodńi od rozpoczęcia
roku   szkolńego   i   ńieusprawiedliwieńie   ww.   termińie   przyczyńy   ńieobecńos�ci   spowoduje
skres�leńie z listy przyjętych do placo�wki dzieci ńa dańy rok szkolńy.

Wyrażam  zgodę  na  publikację   zdjęc�   dziecka   z   imprez   i   uroczystos�ci   szkolńych  ńa   strońie
ińterńetowej   promującej   placo�wkę   oraz   w   ramach   przekazywańia   ińformacji   o   pracy
dydaktyczńo – wychowawczej szkoły. TAK/NIE*

*Niepotrzebńe skres�lic�

………….………………………………...................
data i czytelńy podpis rodzico�w 


