
 
Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej sportowej 

 w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach 
 o profilu hokeja na lodzie/unihokeja w roku szkolnym 2022/2023 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka  

……………………………………………………………………………..  ur. ……………………………………………………. 
( imiona i nazwisko dziecka) ( data urodzenia) 

 
nr PESEL ……..……………………………………………, 
 
które uczęszcza obecnie do klasy …………...… w …………………………….………………………………………………………………………………………… 

( podać nazwę szkoły)  
do klasy czwartej sportowej o profilu hokeja na lodzie/unihokeja* w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach,  
ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 18. 
 
Adres zamieszkania dziecka:……………………………………………………………..…………………………………………………………… 

(miejscowość, ulica, nr domu) 
 

I. Dane rodziców/opiekunów: 
a ) Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego……………………………………………………………………..…………..…………… 

 
Adres zamieszkania matki/opiekuna prawnego……………………………………………………………................................... 

 
Dane kontaktowe matki/opiekuna prawnego 

 
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: ………………………….……………………………… 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

 
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 36, która przetwarza dane osobowe w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji 

na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Obowiązek podania danych na wniosku wynika z powyższego przepisu, a ich 

niepodanie uniemożliwia udział w rekrutacji.  
Dane będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji, a po jej zakończeniu – w przypadku wniosków zakwalifikowanych – przez okres 

uczęszczania do szkoły– w przypadku wniosków odrzuconych – przez okres 1 roku od rozstrzygnięcia rekrutacji. Zgodnie z prowadzonym Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt Placówka może przetwarzać dane dłużej, niż wskazano powyżej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów prawa, jeśli jest 

to niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.  
Każda osoba ma prawo do dostępu to treści swoich danych i ich poprawiania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a 

w przypadku nieprawidłowego przetwarzania do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do wyznaczonego w 

placówce inspektora ochrony danych to: agnieszka.pecak@n-serwis.pl 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości, iż zgodnie z §12 rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. z 2020r., poz. 2138) w przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej 

brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego do oddziału szkolnego działającego 

na zasadach ogólnych. Ponadto, uczeń klasy sportowej nieprzestrzegający Regulaminu Klasy Sportowej, w tym szczególnie jeśli osiąga słabe wyniki 

w nauce, nieadekwatne do swoich możliwości lub jeśli sprawia problemy wychowawcze, może być czasowo zawieszony w treningach i rozgrywkach 

ligowych do czasu poprawy sytuacji dydaktyczno – wychowawczej, a w przypadku braku poprawy przeniesiony do oddziału szkolnego działającego 

na zasadach ogólnych. 

 
……………………………………………….  
podpis matki/prawnego opiekuna 

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

POTWIERDZENIE  
Jednocześnie potwierdzam, że w przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do klasy czwartej sportowej potwierdzam swoją wolę 
uczęszczania go do tej klasy.  
………………………………………………. 

 
………………………………………………. 
  

podpis matki/prawnego opiekuna 
 
podpis ojca/prawnego opiekuna 
 

 
Tychy, dnia……………………………….  
*niepotrzebne skreślić  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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