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…………….………………………… 

                            /data wpływu wniosku/ 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA  

do oddziału sportowego klasy pierwszej   

Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Szarych Szeregów w Chrzanowie 

 

Proszę o przyjęcie ………………………………………………………………………………... 
      /imię i nazwisko kandydata / 

do oddziału sportowego klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Szarych Szeregów w Chrzanowie na rok szkolny 2020/2021. 

 

I. DANE  OSOBOWE  KANDYDATA 

Nazwisko   

Imię  

Data urodzenia  
dzień - miesiąc - rok 

PESEL             

Ewentualnie  seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

ADRES  ZAMIESZKANIA  

Miejscowość  

Kod pocztowy, poczta   -     

Ulica, nr domu/mieszkania  

Gmina  

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA: 

MATKI OJCA 

 

…………………………………………… 
                          /Imię i nazwisko / 

 

………………………………………………... 
                             /Imię i nazwisko / 

 

……………………………………………... 
/nr telefonu/

 

………………………………………………... 
/nr telefonu/

 

 

……………………………………………... 
/Adres e-mail/

 

………………………………………………... 
/Adres e-mail

 

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW 

 

Miejscowość 

 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy, poczta Kod pocztowy, poczta 

 

Ulica, nr domu/mieszkania 

 

Ulica, nr domu/mieszkania 

 

Gmina 

 

Gmina 
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Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich 

kryteriów:  /zaznaczyć x/ 

 
 

Lp. 
Rodzaj zaświadczenia/ zgody 

Zaznaczyć 
załączone X 

1. 

 

Zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań do nauki w klasie 

 o profilu sportowym   

 

2. 
Zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego w publicznej 

szkole podstawowej  

 

 

Oświadczenie 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2204) za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.  

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu w oparciu o przepisy dotyczące 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1851).  

 

Chrzanów, dnia………………………..                            ……….……………………………………… 
                                                                                               Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)  * 

 

 

 

* Wymagane są podpisy obojga rodziców  
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Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w 

Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Pogorska 8c,  telefon: 32 623 37 66. 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

baranowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie, 

- Urząd Gminy Chrzanów, 

- Kuratorium Oświaty, 

- Centralna Komisja Egzaminacyjna, 

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły, 

- operatorom pocztowym i kurierom, 

- bankom w zakresie realizacji płatności, 

- podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy 

prawa, 

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 

profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych 

fakultatywnych jest dobrowolne.  

 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie w celach związanych z przeprowadzeniem  rekrutacji na rok szkolny 

2020/2021 oraz w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w Gminie Chrzanów, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

  
 

 

Chrzanów, dnia………………………..                            ……….……………………………………… 
                                                                                               Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)* 

* Wymagane są podpisy obojga rodziców  

 

mailto:baranowskaodo@gmail.com
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…………………………….....................…………                         Chrzanów, dnia…………………………… 

                (Nazwisko i imię rodzica) 

 

……………………………………………………. 

                      (adres) 

 

……………………………………………….…… 

                       (tel.) 

 

Zgoda  

na uczęszczanie do oddziału sportowego 

Oświadczam, że znane są mi wymagania zawarte w „Regulaminie rekrutacji do oddziału sportowego 

/ mistrzostwa sportowego”, zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem 

wychowania fizycznego oraz wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki: 

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

do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w 

Chrzanowie w całym cyklu szkolnym, począwszy od roku szkolnego 2020/2021 

 
……………………………………………………. 

(podpis rodziców, prawnych opiekunów) 

 

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

 

 

…….…………………………………                            ….………………..…………., dnia ………………r 
              /Nazwisko i imię rodzica/                                  /miejscowość/ 

 

DYREKTOR 
Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Szarych Szeregów Chrzanowie 

 
DEKLARACJA wyboru dyscypliny sportu w oddziale sportowym 

 Wypełnia rodzic / prawny opiekun / :  
 

……………………………………………………..………………………………………..………………. 
/imię i nazwisko dziecka/ 

 

Deklaruję wybór dyscypliny wiodącej (proszę o wpisanie przy obu dyscyplinach cyfry 1 lub 2                           
w zależności od preferowanej dyscypliny )  
 

 
Pływanie  

 

 

 

Szachy 
 

 

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

                                                                                   /data i podpis rodziców – prawnych opiekunów/ 
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ZAŁĄCZNIKI do oddziału sportowego – II etap rekrutacji 

 

Do wniosku załączam niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich 

kryteriów:  /zaznaczyć x/ 

 
 

Lp. 
Rodzaj zaświadczenia 

Zaznaczyć 
załączone X 

1. 

 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  (troje i więcej dzieci). 

 

2. 

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność.  

kandydata  

rodzeństwa  

 

3. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 2046 i 1948 ). 

kandydata  

 
rodzeństwa  

matki  

ojca  

4. 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

5. 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2016 r. poz.575, 1583 i 1860  ). 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2204) za podanie 

nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane dotyczące mojej rodziny są prawdziwe.  

Przyjmuję do wiadomości, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do burmistrza (wójta, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie 

informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.  

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu w oparciu o przepisy dotyczące 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1851).  

 

Chrzanów, dnia………………………..                            ……….……………………………………… 
                                                                                               Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)* 

 

 

 

 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  

Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie w celach związanych z przeprowadzeniem  rekrutacji na rok szkolny 

2020/2021 oraz w systemach informatycznych wspomagających proces zarządzania oświatą w Gminie Chrzanów, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

  
 

 

Chrzanów, dnia………………………..                            ……….……………………………………… 
                                                                                               Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)* 

* Wymagane są podpisy obojga rodziców  
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……………………………………. 
    Imiona i nazwisko rodzica /rodziców/               
 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o wielodzietności rodziny kandydata 
 
 
 
Oświadczam, że rodzina dziecka: …………………………………… …………………………. 
                           /imię i nazwisko kandydata/    /data urodzenia/ 
 

 
jest rodziną wielodzietną, składającą się z ……osób, w tym …… dzieci. 
 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

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

           /miejscowość i data/                                                                    /podpis rodzica/rodziców/ 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci  
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…….………………                                              ….…….…………., dnia ………………r 
/Nazwisko i imię rodzica/                                /miejscowość/ 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o samotnym wychowywaniu dziecka 
 
 
Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko*:  
 
1. ……………………………………………………..  ………………………………………. 
                       /imię i nazwisko dziecka/          /data urodzenia dziecka/ 

 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

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

                                                                                                               /data i podpis rodzica/ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
*za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz niewychowującą dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

………………………                                              ….…….…………., dnia ………………r 
/Nazwisko i imię rodzica/                                /miejscowość/ 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o samotnym wychowywaniu dzieci 
 
Oświadczam, że samotnie wychowuję dzieci: 
 
1. ……………………………………………………..  ………………………………………. 
                       /imię i nazwisko dziecka/          /data urodzenia dziecka/ 
 

2. …………………………………………………….  ………………………………………. 
                       /imię i nazwisko dziecka/          /data urodzenia dziecka/ 
 

3. …………………………………………………….  ………………………………………. 
                       /imię i nazwisko dziecka/          /data urodzenia dziecka/ 

 
Równocześnie oświadczam, że żadnego wyżej wymienionego dziecka nie wychowuję wspólnie z 
jego rodzicem.  
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

                                                                                                    /data i podpis rodzica/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
*za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz niewychowującą żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 
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................................................ 
(Pieczęć przychodni) 
 
 
 

ORZECZENIE  LEKARSKIE 
 
 
 
 
 
Stwierdzam, że ………………...………………….... PESEL  …..………………………… 

imię i nazwisko dziecka: 
       

 
posiada bardzo dobry stan zdrowia i może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym i zostać 

przyjęte po 01.09.2020r. do klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu szachy, pływanie 

w szkole podstawowej ogólnodostępnej.   

 

Na potrzeby rozpoczęcia i kontynuowania nauki w oddziale sportowym powinno być wydane 

odrębne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. 

 

 

……………………………………..    ………………………………… 
     data wystawienia orzeczenia         pieczęć i podpis lekarza  

      podstawowej opieki zdrowotnej  
 

 

 

 

 


