Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3
w Jaworznie
ul. Koszarowa 20
43-600 Jaworzno

Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa/piłka nożna
w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jaworznie
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców

Tabele należy wypelnić literami drukowanymi
DANE OSOBOWE KANDYDATA (DZIECKA)
PESEL
/w przypadku braku seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość/

Imię i nazwisko
Data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica
Obwód Szkoły Podstawowej nr ...... w Jaworznie
Nr domu/nr mieszkania
DANE OSOBOWE MATKI
Imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
DANE OSOBOWE OJCA
Imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
Kod pocztowy, miejscowość
Ulica
Nr domu/nr mieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

II. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w art. 137 ust 1 i 131 ust 2 ustawy Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ) /do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające ich spełnianie/.
Lp.

DO WNIOSKU DOŁĄCZA SIĘ
we właściwej rubryce (TAK/NIE) wstawić znak X

Tak*

Nie*

Załączniki obowiązkowe
1

Orzeczenie lekarskie poświadczajęce bardzo dobry stan zdrowia wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2

Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej

Załączniki faktultatywne
3

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność

5

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne (dotyczy kandydata, rodziców lub rodzeństwa)

6

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,

7

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)

Do wniosku załączam dokumenty o spełnieniu krtyeriów wymienionych w punkcie/punktach ........................ .
Pouczenie

1.

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym prowadzonym na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59.)
2.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie.
Oświadczenie wnioskodawcy:
1.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ninijeszym wniosku oraz załącznikach do wniosku zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Jaworzno,

.............................
data

1. ...................................................
czytelny podpis matki

2. .....................................................
czytelny podpis ojca

Wypełnia szkoła
Wniosek złożono w dniu: ..................................................

...............................................................................

podpis dyrektora szkoły lub osoby
upoważnionej do przyjęcia wniosku

