Gdynia, dnia ............................
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI LUB W WERSJI
WYDRUKU KOMPUTEROWEGO

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej – VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego / Liceum
Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej* w Gdyni w roku szkolnym 2018/2019.
Wybieram oddział z rozszerzeniami:

□ j. angielski, matematyka, geografia
□ j. polski, biologia, historia
□ chemia + 2 rozszerzenia do wyboru spośród (j. angielski, matematyka, geografia, j. polski, biologia,
historia)*
Informacje osobowe kandydata:
1. Nazwisko .....................................................
2. Imiona (1) ...................................................(2) ......................................................
3. Data urodzenia: dzień ........... miesiąc (słownie) ...............................rok ..............
4. Miejsce urodzenia: miejscowość ...................................woj. ................................
5. PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość) ................................................................................
6. Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów) ............................................................
..................................................................................................................................
7. Adres zameldowania kandydata:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
( kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

8. Adres zamieszkania kandydata:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

9. Telefon matki:...............................................................................
10. Telefon ojca: ………………………………………………….....
11. Adres poczty internetowej matki: …………………………………………………….
12. Adres poczty internetowej ojca: ………………………………………………………
13. Nazwa i adres gimnazjum rejonowego ze względu na miejsce zameldowania dziecka
………………………………………………………………………………………….

.........................................................................
( podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych*)

*

niepotrzebne skreślić

......................................
( podpis kandydata)

Oświadczenie
Oświadczamy, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) wyrażamy zgodę
na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni do celów rekrutacji oraz
w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły. Zgoda obejmuje czas nauki dziecka w w/w szkole.
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażamy zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku naszego dziecka na szkolnej
stronie internetowej www.zsso.gdynia.pl i w materiałach promocyjnych, mediach, tablicach
informacyjnych na terenie szkoły, gazetce szkolnej oraz na nieodpłatne wykorzystanie
i publikowanie prac plastycznych, pisemnych, multimedialnych wytworzonych przez nasze
dziecko w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Sportowych Szkół
Ogólnokształcących w Gdyni.

.............................................................
(data i podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych*)

*

niepotrzebne skreślić

DOTYCZY KANDYDATÓW DO KLASY SMS
Wyrażamy zgodę na uczęszczanie naszego dziecka ……………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

do klasy SMS w roku szkolnym 2018/19 oraz w każdym kolejnym będącym kontynuacją nauki
w tej klasie.

.............................................................
(data i podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych*)

*

niepotrzebne skreślić

DOTYCZY KANDYDATÓW DO LICEUM SMS

ZGODA RODZICÓW
………………………………………………………

Gdynia, dnia ………………………….

……………………………………………………………
(imiona i nazwiska obojga rodziców/opiekunów prawnych)

Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka …………………………………………………………..
ur. ……………………….. w testach sprawnościowych dla kandydatów do klasy sportowej pierwszej
liceum SMS .

…………………………………………….
(podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych*)
* niepotrzebne skreślić

