
SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 

im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TYCHACH 

 
43-100 Tychy, al. Niepodległości 190, tel./fax 32 227 68 25, ssp19tychy.pl, e-mail: sp19@oswiata.tychy.pl 

 
WNIOSEK 

 
o przyjęcie do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach         

do klasy czwartej: 

 

«siatkarskiej  «koszykarskiej  «pływackiej 

                            dziewcząt        chłopców         dziewcząt i chłopców 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 
(wypełniają rodzice/opiekunowie prawni) 

 
 

1. Nazwisko ………………………………………………………………………………............  

2. Imiona ………………………………………………………………………………………….  

3. Data urodzenia …………………………………………………………………………………                      

4. PESEL …………………………………………………………………………………………                                                     

5. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………     

6. Imiona i nazwiska  rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………….. 

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

7. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych ………………………………………… 

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

8. Telefon kontaktowy matki/opiekuna prawnego ………………………………………………. 

9. Adres e-mail matki/opiekuna prawnego ……………………………………………………….                                 

10. Telefon kontaktowy ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………….                

11. Adres e-mail ojca/opiekuna prawnego ……………………………………………………….                                    

                       

Załącznik do wniosku:  

 orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki           

w szkole sportowej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

 

Zobowiązuję się dostarczyć: 

 do wglądu świadectwo ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej  

 

 

 

…………………………………………………………… 

                               podpisy rodziców/opiekunów prawnych 



PISEMNA ZGODA RODZICÓW 

 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19             

im. Mikołaja Kopernika w Tychach. 

 

 

………………………………………………………… 

                                                                               podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że w przypadku kiedy moja/mój córka/syn ………………………………………. 

w wyniku pozytywnie zaliczonych prób sprawności fizycznej do klasy czwartej o dwóch 

profilach, będzie uczęszczała/uczęszczał do klasy czwartej SSP-19 o 

profilu ……………………………………………………………………………………………

………. 

 

 

………………………………………………………… 

                                                                               podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

INFORMACJA 

 

Administratorem danych jest Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mikołaja Kopernika          

w Tychach, która przetwarza dane osobowe w celu sprawnego przeprowadzenia procedury 

rekrutacji na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Obowiązek 

podania danych na wniosku wynika z powyższego przepisu, a ich niepodanie uniemożliwia 

udział w rekrutacji.  

 

Dane będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji, a po jej zakończeniu –                       

w przypadku wniosków zakwalifikowanych – przez okres uczęszczania do szkoły –                         

w przypadku wniosków odrzuconych – przez okres 1 roku od rozstrzygnięcia rekrutacji. 

Zgodnie z prowadzonym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Placówka może przetwarzać 

dane dłużej, niż wskazano powyżej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów prawa, jeśli jest to 

niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych,  badań 

historycznych lub do celów statystycznych.  

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, żądania usunięcia 

danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a w przypadku nieprawidłowego przetwarzania do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do wyznaczonego 

w placówce inspektora ochrony danych to: iod.sp19@oswiata.tychy.pl 



 


