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WNIOSEK kandydata 

do klasy czwartej sportowj 

1. Dane osobowe kandydata 
(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

Nazwisko  

 
Imię/ imiona  
( tak jak w akcie urodzenia) 

 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  
(w przypadku jego braku serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego  tożsamość) 

 

Adres zamieszkania Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

Adres zameldowania Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

Aktualna szkoła podstawowa  

SP rejonowa 

(wg zameldowania stałego) 

 

 

2. Dane osobowe rodziców kandydata 
( należy wypełnić komputerowo lub czytelnie drukowanymi literami) 

a) Matka 
 

Imiona i nazwisko  

Adres zamieszkania 

rodzica, gdy jest inny niż 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

Kontakt  numer telefonu  

adres e-mail  
 

a) Ojciec 
 

Imiona i nazwisko  

Adres zamieszkania 

rodzica, gdy jest inny niż 

kandydata 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu/mieszkania  

Kontakt  numer telefonu  

adres e-mail  
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Pouczenie: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym załączniku do zgłoszenia/wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia kandydata do szkoły również dla celów ewidencji, 

dokumentowania procesu dydaktycznego oraz egzaminów zewnętrznych zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 07 września 1991 

r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych w załączniku do zgłoszenia/wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 

w Gdyni 

  

Oświadczenia składających niniejsze zgłoszenie: 

1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w załączniku do  zgłoszenia wniosku dane są zgodne              z 

aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym załączniku do zgłoszenia/wniosku dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły na ich przetwarzanie dla 

celów ewidencji, dokumentowania procesu dydaktycznego oraz egzaminów zewnętrznych   zgodnie z przepisami ustawy        z 

dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).  

 

 

 

 
czytelny podpis  rodzica/ców  kandydata 

 

 

 

 

Gdynia, ........................................... 

 
 

 

 


