Załącznik nr 1

Szczecin, dnia……………………………………………………………..

Pan
Dariusz Szklarski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. St. Helsztyńskiego
w Szczecinie

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej o profilu
gimnastyka artystyczna do Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. St. Helsztyńskiego
w Szczecinie w roku szkolnym 2022/2023.
DANE DZIECKA:
Imiona i nazwisko:

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

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL:

…………………………………………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów:

1)

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

2)

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

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła rejonowa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………. e-mail: …………………………………………………………………………………………………
1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imiona i nazwisko dziecka)

w testach sprawnościowych przeprowadzanych w celach rekrutacji do oddziału sportowego w Szkole
Podstawowej nr 51 w Szczecinie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach rekrutacji, zgodnie
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława
Helsztyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jodłowa
21, 71-114 Szczecin, e-mailowo: sp51@miasto.szczecin.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz
telefonicznie: +48 91 85 22 093.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 51
w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania
obowiązku prawnego nałożonego przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w
tym w szczególności jej art. 13 ust. 1 pkt , 14 ust. 1 pkt 3 i 130, 131 ust. 1, 2, 5, 7-10, 132, 133,150
ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane
zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
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.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji
są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
w rekrutacji.

Załącznik nr 2

Szczecin, dnia……………………………………………………………..

Pan
Dariusz Szklarski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. St. Helsztyńskiego
w Szczecinie

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Oświadczam, że moja córka / mój syn*…………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
(imiona i nazwisko dziecka)

jest zdrowa/-y i nie ma przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem rekrutacji do klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Szczecin, dnia……………………………………………………………..

Pan
Dariusz Szklarski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. St. Helsztyńskiego
w Szczecinie

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Potwierdzam wolę podjęcia nauki przez dziecko…………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka)

w oddziale sportowym w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie opinii trenera lub lekarza medycyny sportu
albo lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzasadniającej brak możliwości
kontynuowania przez moje dziecko szkolenia sportowego, zostanie ono przeniesione od
nowego roku szkolnego lub od nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na
zasadach ogólnych.

1)

…………………………………………………………………………………………………

2)

…………………………………………………………………………………………………

(czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

