Rekrutacja do klasy pierwszej oddziału sportowego o profilu pływanie
Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
na rok szkolny 2018/2019
I.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej oddziału sportowego
publicznej szkole podstawowej (Dz.U. 2017 poz.59) ustala się następujące kryteria:
1.
2.
3.

II.

bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata od oddziału sportowego;
uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej.

Określa się następujące dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym:
1) w odniesieniu do pkt. 1 – orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;
2) w odniesieniu do pkt. 2 – zgoda rodzica Załącznik 1a

……………………………………………...... ........

Gdynia, dnia .................................

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata

……………………………………………...............
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40
w Gdyni
Zgłoszenie dziecka do klasy I oddziału sportowego
Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
w roku szkolnym 2018/2019
/dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/
1. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata
2. Data urodzenia kandydata
3. PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

4. Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

Matki
Ojca

5. Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

6. Adres poczty elektronicznej i numery

Matki

Telefon do kontaktu

telefonów rodziców kandydata

Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

7. Adres miejsca zameldowania
kandydata

Adres poczty elektronicznej

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu /numer mieszkania

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej, do której wniosek został
złożony.
Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie ze zgłoszeniem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Czytelne podpisy wnioskodawców- rodziców kandydata

……………………………………
Data

……………………………………
Data

……………………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

Załącznik 1a
Gdynia, dnia …………………………
.......................................................................
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego kandydata)

……………………………………..............
(adres)

……………………………………..............

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
na uczęszczanie kandydata do kl. I oddziału sportowego
Wyrażam zgodę, aby mój syn/córka ..............................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczał/a w roku szkolnym 2018/2019 do klasy pierwszej oddziału sportowego
o profilu pływackim Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.

……………………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

