Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Brzozowa 6
55-080 Kąty Wrocławskie,
tel.: 71 316 65 15
fax.: 71 316 77 85
email: sekretariat@sp2katy.pl
www.sp2katy.pl

Załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
w roku szkolnym 2020/2021
o profilu:

□ piłka ręczna

□ piłka koszowa

Proszę o przyjęcie mego dziecka:
................................................................................................. ur. ...............................................
(imiona i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

w ................................................................................. nr PESEL ………………………….......,
(miejsce urodzenia)

które uczęszcza obecnie do klasy ............... w .............................................................................
(nazwa szkoły)

…………………………………………………………………………………………………...
do klasy sportowej o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej nr 2 w Kątach
Wrocławskich.
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 ..............................................................
II. Oświadczenie
Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w
treningach, zawodach i obozach sportowych.
Przyjmuję do wiadomości, że w celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję ekrutacyjną-Kwalifikacyjną.
Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy sportowej jest bardzo dobry stan zdrowia
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie
opinii nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z wychowawcą klasy, zostanie
skreślony z listy uczniów klasy sportowej i przeniesiony do klasy ogólnej.
III. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych,
w tym danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz wizerunku mojego
dziecka przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich w celach promocyjnych
w związku z prowadzonymi przez szkołę zajęciami edukacyjnymi, zawodami sportowymi
oraz pozostałymi imprezami szkolnymi m.in. na stronie internetowej szkoły, Urzędu Miasta i
Gminy Kąty Wrocławskie i innych mediach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mają
Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych.
.......................................................
podpis matki/prawnej opiekunki

......................................................
podpis ojca/prawnego opiekuna

Kąty Wrocławskie, dnia....................................
* Niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej ODO)
informuję Panią/Pana, że:
 administratorem podanych danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl
 celem przetwarzania Pani/Pana danych jest przeprowadzenie rekrutacji do klasy sportowej (klasa czwarta w roku szkolnym
2020/2021);
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza
Pani/Pana prawa lub RODO.

Kąty Wrocławskie, .......................................
data

………......................................................
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

