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Zapisy do klasy czwartej sportowej 

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku odbędą się 

konsultacje dla kandydatów do klasy czwartej sportowej o profilu gier sportowych: 

poniedziałek – 8.06.2020r., godz. 11:00 – 12:00 – dziewczęta 

wtorek – 9.06.2020r., godz. 11:00 – 12:00 – chłopcy 

Zainteresowani powinni zgłosić się w powyższych terminach wraz z poniższymi 

dokumentami. 

Obowiązuje strój i obuwie sportowe. 
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PODANIE 

 o uczestnictwo dziecka w klasie sportowej od 01.09.2020r. 

 

 Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………. 

do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku                                   

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Imię i nazwisko matki:………………………….. telefon:……………………… 

Imię i nazwisko ojca:……………………………. telefon:……………………… 

 

 

…………………………………  ……………………………….. 

Miejsce, data 

       ………………………………… 

( Podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 
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Klauzula informacyjna rekrutacja uczniów 

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

w Szczecinku, ul. Kopernika 18, tel. 94 37 427 06 email: sekretariat@sp6.szczecinek.pl; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel. 793205846  bądź adresem email: 

kontakt@iod-szczecinek.pl; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit b RODO w celu realizacji 

zadań ustawowych związanych z procesem rekrutacji określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59); 

4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej uprawnione przepisami prawa, bądź 

podmioty którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy; 

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; 

6. posiadają 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148). Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.  

 

 

………………………………  …………………………………………………. 

 (miejscowość, data)          (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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Szczecinek, dnia …………………r. 

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

(Imię i nazwisko) 

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

(adres) 

tel. …………….........................……….. 

 

 

 

 
Zgoda na uczestnictwo w klasie sportowej 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka od roku szkolnego 2020/2021 

 

 

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

do klasy sportowej - Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku o profilu gry zespołowe 

Oświadczam,  iż  znane  są  mi  wymagania  zawarte  w  regulaminie  naboru do klasy 

IV  sportowej.  Zobowiązuję  się  jednocześnie  do  ścisłej  współpracy  z  wychowawcą  klasy 

i nauczycielem wychowania fizycznego, akceptuję regulamin naboru oraz obowiązki ucznia             

w klasie sportowej. 

 

 

 

( Podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

…………………………………………….
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Szczecinek, dnia .............. 2020 r.  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn 

 

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

Imię i nazwisko dziecka 

 jest kandydatem do oddziału sportowego w klasie IV SP nr 6 w Szczecinku, 

 jest zdrowy (a) i nie ma przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w próbach sprawności fizycznej, przeprowadzanych                                                 

w  ramach rekrutacji, organizowanej przez szkołę. 

 

Szczecinek, ............................................                                         .............................................................. 

                                                                                           podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

W przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy sportowej wyrażam zgodę na jego udział                                              

w zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz reprezentowaniu szkoły             

we wszystkich zawodach sportowych, w których placówka bierze udział. Zapoznałam/em się                                  

z Regulaminem Rekrutacji Uczniów do klasy IV sportowej o profilu gry zespołowe w Szkole Podstawowej 

nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku. 

 

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

                                                                            podpis rodziców/ prawnych opiekunów
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