Data przyjęcia wniosku: …………………………….

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej mistrzostwa
sportowego o profilu – piłka siatkowa chłopców
w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie
na rok szkolny 2022/2023
1. Dane dziecka:
1.1 Imiona i nazwisko dziecka

1.2 Data i miejsce urodzenia

1.3 PESEL dziecka1

1.4 Adres miejsca zamieszkania

1.5 Miejsce realizacji obowiązku
szkolnego w klasie III (nazwa
szkoły podstawowej)

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
2.1 Imię i nazwisko matki/opiekunki

2.2 Adres miejsca zamieszkania

2.3 Adres poczty elektronicznej
i numer telefonu kontaktowego

2.4 Imię i nazwisko ojca/opiekuna

2.5 Adres miejsca zamieszkania

2.6 Adres poczty elektronicznej
i numer telefonu kontaktowego

W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu
tożsamości.
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3. Dodatkowe informacje o dziecku2:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Wyrażam zgodę̨ na uczęszczanie dziecka do klasy mistrzostwa sportowego oraz na jego
udział w treningach, zawodach i obozach sportowych.
2. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem przyjęcia dziecka do klasy mistrzostwa
sportowego jest bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony na etapie rekrutacji
zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza rodzinnego i zobowiązuję się
do dołączenia ww. zaświadczenia do niniejszego wniosku o przyjęcie dziecka do klasy
czwartej mistrzostwa sportowego (załącznik nr 1).
3. Przyjmuje do wiadomości, iż ostateczną decyzję zakwalifikowania dziecka do klasy
mistrzostwa sportowego podejmie specjalista w dziedzinie medycyny sportowej
po przeprowadzeniu badań na koszt organizatora klasy mistrzostwa sportowego.
4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadoma/y
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia3.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
i załącznikach do wniosku dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
6. Zapoznałam/em się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych”.
Będzin, dnia ................................

…...................................................
(czytelny podpis matki/opiekunki)

.............................................................
(czytelny podpis ojca/opiekuna)

5. 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 z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach
do wniosku jest dyrektor prowadzonej przez Miasto Będzin szkoły podstawowej, do której
kierowany jest wniosek.
3. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2,
2.4 i 2.5 wniosku, jest obowiązkowe.
4. Art. 155 ustawy – Prawo oświatowe wprowadza możliwość podania innych danych
w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod pracy opiekuńczo-wychowawczej.

6. Załączniki do wniosku:
Załącznik nr 1 - Zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań.
Podać np. przyjmowane leki, informacje o stosowanej diecie, alergiach, środkach uczuleniowych,
relacjach w grupie rówieśniczej itp.
3
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących przyjęcia dziecka do klasy
czwartej mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej
w Będzinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informuje się:
1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły podstawowej.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie www szkoły
podstawowej.
4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe dotyczącym przyjęcia dziecka do klasy mistrzostwa
sportowego.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku
o przyjęcie dziecka do klasy czwartej mistrzostwa sportowego szkoły podstawowej. Brak
podania danych osobowych uniemożliwia zapewnienie miejsca w szkole. Podanie
numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne. Niepodanie numeru
telefonu oraz adresu e-mail będzie skutkowało informowaniem wnioskodawcy wyłącznie
drogą pocztową.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane
lub w inny sposób przetwarzane,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

