Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w Gimnazjum Nr 2 w Starym Jarosławiu
o profilu piłka nożna chłopców / piłka siatkowa grupa mieszana*
w roku szkolnym ……………………
Proszę o przyjęcie mojego dziecka
.............................................................................................ur..................................................
(imiona i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

w .................................................................
(miejsce urodzenia)

PESEL.........................................................
do klasy sportowej o profilu piłka nożna chłopców / piłka siatkowa grupa mieszana* w Gimnazjum
Nr 2 w Starym Jarosławiu, Stary Jarosław 71.
Adres zamieszkania dziecka:
......................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu)
Adres zameldowania dziecka:
.......................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu)
I. Dane rodziców/opiekunów:
a ) Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………...............................................................................
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej ..........................................................................................
Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Telefon...........................................................
Adres e-mail...................................................
b) Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego .............................................................................................
Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego .........................................................................................
Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego :
Telefon.............................................................
Adres e-mail.....................................................
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1) Deklaruję/ nie deklaruję uczestnictwo mojej córki/mojego syna w zajęciach:
a) religii
b) etyki
II. Oświadczenie
Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i
obozach sportowych.
Warunkiem przyjęcia dziecka 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, zostanie przeniesiony od nowego roku
szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego.
Zobowiązuję się do przestrzegania przez dziecko regulaminów klasy sportowej.

III. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, że:
1) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe;
2) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb
niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie
Danych Osobowych z późniejszymi zmianami).
Obowiązek podania danych wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (z późniejszymi
zmianami) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

........................................................................................................................................
czytelny podpis obojga rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

* właściwe podkreślić

Przyjęcia zgłoszenia przez dyrektora szkoły
Data:…………………………

…………………………………..
(podpis dyrektora szkoły)

Załączniki:
1) Karta zdrowia ucznia
2) Kopia aktu urodzenia
3) Kopia świadectwa
4) Kopia zaświadczenia z OKE
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