
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY  
 
 
 

Zgłoszenie dziecka do klasy IV o profilu sportowym żeglarsko-siatkarskim 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku 

 na rok szkolny 2023/2024 

 

Zgłoszenie dziecka należy złożyć w terminie do 29 marca br. do godz. 1500 w sekretariacie szkoły. 
 

Deklaruję chęć zapisania dziecka  do grupy ćwiczeniowej żeglarstwo  TAK  

  Deklaruję chęć zapisania dziecka  do grupy ćwiczeniowej  piłka siatkowa TAK  
              

*właściwe zakreślić           

             
             

 DANE OSOBOWE KANDYDATA           
             

PESEL             
             

Imię     Drugie imię     
          

Nazwisko     Data urodzenia      
             

            
            

 DANE OSOBOWE MATKI           
            

Imię            
            

Nazwisko             
            

Adres poczty             

 elektronicznej            

Telefon do kontaktu             
            

           
           

 DANE OSOBOWE OJCA           
           

Imię            
            

Nazwisko             
            

Adres poczty             

elektronicznej            

Telefon do kontaktu             
               
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, że moje dziecko ..………………………………..………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko kandydata) 

 
mieszka pod następującym adresem:…………………………………………………….………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 

 
 
Oświadczam, że matka kandydata mieszka pod następującym adresem: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 
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Oświadczam, że ojciec kandydata mieszka pod następującym adresem: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
(miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszkania) 

 
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Giżycko, dnia ............................ .........................................................................................  
(czytelny podpis rodzica)  

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM  
 

    Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Zgodność 

przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: dpo@gizycko.pl 
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 

innych przepisów sektorowych oraz prawa miejscowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania 

obowiązku prawnego nałożonego na Administratora. 

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na  podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz korzystania z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie 

poszczególnych kryteriów naboru. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym organ 
prowadzący, oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia, np. systemy informatyczne i inne podmioty 

wspierające realizację zadań Administratora. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał 
do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. Po tym okresie, zgodnie z przepisami o archiwizacji. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają 

Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. 
Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

9. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani nie będą poddawane procesowi 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

10. Źródłem Pana/Pani danych jest wnioskodawca.* 

* dotyczy sytuacji, w której wnioskodawca przekazuje Administratorowi dane osób trzecich. 

 
                                                                                             mgr Bartosz Orczyc -Musiałek 

                                                                                                        ……………………………………….…………………… 
            podpis i pieczęć reprezentanta placówki 
 

Oświadczenie wnioskodawcy: 

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób, 

których dane podałem/am w związku z procesem rekrutacji, a dane te pozyskałem bezpośrednio lub pośrednio  

w celu złożenia niniejszego wniosku za zgodą tych osób. 

(Jako wypełnienie ww. obowiązku rozumie się zapoznanie osób, od których wnioskodawca pozyskał dane, z 

klauzulą powyżej). Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

Giżycko …………………………………………..                           ……………………………………………… 

                                                                                                                              czytelny podpis rodzica 

 
                                                                                                                   

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA 
 

 
Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia.  Do wniosku dołączono łącznie .........  załączników. 
 
 
 
 
Giżycko, dn. ………………….. …………………..……………………  

podpis i pieczątka osoby przyjmującej wniosek 
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Załącznik nr 1a (dołączyć do zgłoszenia) 
  

 
………………………………………………………….                                     ………………………………….. dn. ………………… 

                            (pieczęć przychodni)                                                                                                  (miejscowość)                                    (data) 
 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………….. 
 
Data urodzenia dziecka : ………………………………………………………………………. 
 
Stwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych  w celu  przystąpienia do próby  sprawności fizycznej  
w rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu żeglarstwo. 
 
Zaświadczenie wystawia się celem przedłożenia w szkole. 
 
Zaświadczenie ważne jest :     ……………………………………………………………………………… * 
* czas ważności określa lekarz 

 
 

……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     (podpis i pieczęć lekarza) 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Załącznik nr 1b (dostarczyć do szkoły do 25 sierpnia 2023r.) 
  

 
………………………………………………………….                                     ………………………………….. dn. ………………… 

                            (pieczęć przychodni)                                                                                                  (miejscowość)                                    (data) 
 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………….. 
 
Data urodzenia dziecka : ………………………………………………………………………. 
 
Stwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych   do nauki w klasie IV sportowej o profilu żeglarstwo. 
 
Zaświadczenie wystawia się celem przedłożenia w szkole. 
 
Zaświadczenie ważne jest :    ………………………………………………………………………. * 
* czas ważności określa lekarz 

 
 

……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     (podpis i pieczęć lekarza) 

 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1a (dołączyć do zgłoszenia) 
  

 
………………………………………………………….                                     ………………………………….. dn. ………………… 

                            (pieczęć przychodni)                                                                                                  (miejscowość)                                    (data) 
 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………….. 
 
Data urodzenia dziecka : ………………………………………………………………………. 
 
Stwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych  w celu  przystąpienia do próby  sprawności fizycznej  
w rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa. 
 
Zaświadczenie wystawia się celem przedłożenia w szkole. 
 
Zaświadczenie ważne jest :     ……………………………………………………………………………… * 
* czas ważności określa lekarz 

 
 

……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     (podpis i pieczęć lekarza) 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Załącznik nr 1b (dostarczyć do szkoły do 25 sierpnia 2023r.) 
  

 
………………………………………………………….                                     ………………………………….. dn. ………………… 

                            (pieczęć przychodni)                                                                                                  (miejscowość)                                    (data) 
 

 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………….. 
 
Data urodzenia dziecka : ………………………………………………………………………. 
 
Stwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych   do nauki w klasie IV sportowej o profilu piłka 
siatkowa. 
 
Zaświadczenie wystawia się celem przedłożenia w szkole. 
 
Zaświadczenie ważne jest :    ………………………………………………………………………. * 
* czas ważności określa lekarz 

 
 

……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     (podpis i pieczęć lekarza) 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  ( dołączyć do zgłoszenia) 
 
 

Giżycko, dn. …………………………………… 
 
 
 
 

ZGODA NA UCZĘSZCZANIE DO  KLASY O PROFILU SPORTOWYM 
 

 

 

 

         Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka  …………………………………………………………………… 

do klasy sportowej o profilu żeglarsko-siatkarskim   na II etapie kształcenia  w Szkole Podstawowej nr 

4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że uczeń nie kwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego , zostanie  przeniesiony do  klasy ogólnej w tym samym poziomie. 

 

 

…………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do klasy sportowej o profilu 

żeglarsko-siatkarskim Szkoły Podstawowej nr 4 w im. I Dywizji Piechoty w Giżycku.  

 

 

…………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica) 

 
 


