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………………………………………………….. 
Miejscowość, data 

 …………………………………………………. 
               Pieczęć placówki 

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do  Publicznej Szkoły Podstawowej 

SPSK im. Świętych Dzieci z Fatimy w Gogolewie 

do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna 

 Na rok szkolny  2019/2020 
                            tel. (58) 535- 13-73  lub kom. 721-570-347      e-mail: spskgogolewo@gmail.pl    www.spskgogolewo.pomorze.pl 

 

 
1. DANE KANDYDATA/DZIECKA 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL/w przypadku braku: seria i numer paszportu  

Adres  miejsca zamieszkania  
2. DANE RODZICÓW lub OPIEKUNÓW PRAWNYCH                        

Dane MATKA OJCIEC 

Imię  
 

Nazwisko  
 

E-mail*   

Telefon*   

Adres 
zamieszkania  

 

* należy podać w przypadku ich posiadania (art. 151.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe). 
1. Zgodnie z art. 25-28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380,585 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod 
władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub 
któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym 
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie 
przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod 
opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 
 

3. Oświadczam, że  wszystkie podane we wniosku dane są prawdziwe,  zapoznałam/em się z Regula-
minem Rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna w Publicznej Szkole Podstawowej  
SPSK im św. Dzieci z Fatimy w Gogolewie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fał-
szywego oświadczenia. 

___________________________________________________________________________ 

                                    data i czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 
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4. Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ............................................................................... 
do klasy sportowej oraz na jego udział w testach sprawnościowych, treningach, zawodach 
sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń nie kwalifikujący się do dalszego szkolenia na 
podstawie opinii trenera lub zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub 
innego uprawnionego lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru 
do oddziału ogólnego lub innej szkoły.  

___________________________________________________________________________ 

                                    data i czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

   

  
5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 
związanych z przyjęciem dziecka do szkoły podstawowej zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia, imienia oraz nazwiska mojego dziecka przez Publiczną Szkołę 
Podstawową SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Gogolewie w związku z prowadzonymi przez szkołę 
zajęciami edukacyjnymi, konkursami, zawodami sportowymi oraz pozostałymi imprezami szkolnymi, 
m.in. na stronie www. szkoły, profilu FB szkoły i w mediach. 

___________________________________________________________________________ 

                                    data i czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

        
                                                         


