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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ 
SPORTOWEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. JÓZEFA JAWORSKIEGO 
w ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 DYREKTOR                                                                 
                                                                                        SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3   
                                                                                                                                                       IM. JOZEFA JAWORSKIEGO 

                                               W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM   
UL. BANKOWA 7/11 

  

I . DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW1 
 

    (Tabelę należy wypełnić   literami drukowanymi) 
 

1.  Imię/imiona i nazwisko  kandydata   

2. Data urodzenia kandydata  

3. 

PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL   seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu  
potwierdzającego tożsamość 

           

 

4.  
Adres miejsca 
zamieszkania kandydata2 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu      Numer mieszkania  

5. 
Nazwiska i imiona  
rodziców/prawnych opiekunów  
kandydata 

Matki  

Ojca  

6. 

Adres miejsca zamieszkania  
matki/prawnej opiekunki  
kandydata2 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu     Numer mieszkania  

7. 

Adres miejsca zamieszkania  
ojca/prawnego opiekuna                   
kandydata2 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu     Numer mieszkania  

8. 

Adres poczty elektronicznej  i numery 
telefonów rodziców/prawnych 
opiekunów  kandydata, o ile je 
posiadają 

 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 
Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 
 

1  Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo oświatowe          
2  Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem  
    stałego pobytu. 



 
 

 
 
 
  

II.  WSKAZANIE KOLEJNOŚCI WYBRANYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ W PORZĄDKU OD NAJBARDZIEJ  
   DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH      

 

1) pierwsza  ………………………………………………………………………………………………..................................... 

2) druga   ………………………………………………………………………………………………......................................... 

3) trzecia   ………………………………………………………………………………………………........................................ 

III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ KANDYDATA WARUNKÓW ZAWARTYCH  W USTAWIE  
     PRAWO OŚWIATOWE3 

 

1. Kandydatów do  Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Jaworskiego obowiązują następujące  
       warunki przyjęcia: 

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

2) posiadają  pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie  kandydata do szkoły, 
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowej fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski 

Związek Lekkiej Atletyki.               

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych    
  miejsc na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,                     
  o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie  
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, o których mowa                               
w art. 131 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe, tzn.: 

1)   wielodzietność rodziny kandydata; 
2)   niepełnosprawność kandydata; 
3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą 
 

4. Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych                      
      w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz dodatkowych określonych przez organ  
      prowadzący lub dyrektora szkoły. 
 
 

          IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy  się z regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej Sportowej Szkoły    

   Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim – profil lekkoatletyczny. 
2. Oświadczamy, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem  

faktycznym. Jesteśmy  świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych  oświadczeń. 
 

V. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU : 
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, jak najlepszej opieki, 
wyżywienia oraz odpowiednich metod opiekuńczo - wychowawczych rodzice/prawni opiekunowie dziecka 
proszeni są  o przekazanie dyrektorowi szkoły, uznanych przez nich za istotne, informacji  o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie  i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3	Zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe.  



 
 

  
 
 
VI. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH : 
 
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, która jest administratorem danych osobowych w związku z prawnym 
obowiązkiem ciążącym na administratorze. Kontakt do inspektora ochrony danych biuro@msvs.com.pl. 
Przetwarzane dane o stanie zdrowia są w celu zapewnienia podopiecznemu bezpiecznych i dostosowanych 
warunków świadczenia usług co jest obowiązkiem prawnym szkoły, a ich nie podanie może skutkować 
niedostosowanymi warunkami opieki oraz w celu uczęszczania dziecka do szkoły o profilu sportowym w 
związku z Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe i  § 12  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca  2017 r. w sprawie oddziałów i 
szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Dane mogą być udostępniane organowi 
prowadzącemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań.  
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.  
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału 
w rekrutacji. Dane będą przechowywane przez okres nauki, a kandydatów nie przyjętych przez okres roku po 
zakończeniu rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 
 
 
 ………………………………                 ………………………………………………………………………………….. 
                 data       czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica (matka) kandydata   
 
 
………………………………                  …………………………………………………………………………………. 
                 data       czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica (ojciec) kandydata  
 
 
VII. ADNOTACJE KOMISJI  REKRUTACYJNEJ  

Rodzice kandydata  ………………………………………………………... złożyli dokumenty w dniu ………………………... 

Decyzją  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  z dnia ………………………………………………………………………………….. 

Kandydat ……………………………………………………………………….. został/ nie został przyjęty do Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim 

Powodem nie przyjęcia jest ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

                                                                                           ………………………………………………………………………… 
Podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  

 
Aleksandrów  Łódzki,  dnia …………………………………………………. 


