
 

Dane kandydata 

PESEL Imię Drugie imię Nazwisko 
 

              
*W przypadku braku numeru PESEL  wymagane jest podanie serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  

                             
Data urodzenia 

 
Szkoła do której uczęszcza kandydat: 
 

 
Adres zamieszkania  kandydata:        

ulica    nr domu nr lokalu 

   
kod pocztowy  miejscowość  województwo 

   
Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Dane matki/opiekunki prawnej* Dane ojca/opiekuna prawnego* 

Imię i nazwisko Imię i nazwisko 

  
Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

  
Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna 

  
Adres zamieszkania  Adres zamieszkania  

ulica  ulica  

kod pocztowy  kod pocztowy  

miejscowość  miejscowość  

województwo  województwo  

*Niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie: 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczęszczanie  syna/córki 
 
 …………………………………………………………………  do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. 
Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach  
 

 

 

…………………………………………………                                                 ……………………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                                      czytelny  podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata 

 
 

 

WNIOSEK  O PRZYJĘCIE DO IV KLASY SPORTOWEJ   
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W 
POBIEDZISKACH NA ROK SZKOLNY   2023/2024 

Termin składania dokumentów:   13.03.2023r. g.13.00 – 21.04.2023r. g.15.00.  
Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach 



DO  WNIOSKU DOŁĄCZAM: 
1. Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia .  

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych  w art. 131 ust. 2 ustawy z 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)  

 

 

Oświadczenia i pouczenia. 
 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, co poświadczam 
załączonymi oświadczeniami/opiniami w ilości …………..  sztuk. (proszę wpisać liczbę dołączonych 
oświadczeń i dokumentów). 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach 
do wniosku dla potrzeb zawiązanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) 

                     
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są 
dyrektorzy szkół. 
 
Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska kandydata na listach w związku z procesem 
rekrutacji. 

 

Tak 

 

Nie 

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

Miejscowość i data                                                                czytelny  podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata 


