Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 5/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
w Nowym Targu
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Nowy Targ, dnia ,………..…..……. 2020 r.

Wniosek
o przyjęcie do IV klasy – oddziału sportowego
o profilu unihokej / piłka ręczna*
Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu
Wnoszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV – oddziału sportowego
o profilu unihokej / piłka ręczna* *(niepotrzebne skreślić)
I. Imię i nazwisko kandydata:
...................................................…………………………….
II. Dane o kandydacie:
1. data i miejsce urodzenia
........................................................................................................................................
2. adres zamieszkania
........................................................................................................................................
3. PESEL .............................................................................................................................
4. imiona i nazwisko rodziców (lub prawnych opiekunów)
........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..…………………………………..
5. adres korespondencyjny rodziców (lub prawnych opiekunów)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. telefon kontaktowy
...........................................................................................................
7. nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej (szkoły, do której uczeń powinien uczęszczać
z uwagi na miejsce zamieszkania)
.........................................................................................................................................
Oświadczamy, że nie są nam znane przeciwskazania do uczestnictwa naszego dziecka w
próbie sprawnościowej. Córka/Syn posiada dobry stan zdrowia.

………………..........……………………..
(podpis rodziców)
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III. Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Do wniosku dołącza się dokumenty
potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów ustawowych (należy dołączyć
dokument potwierdzający spełnienie kryteriów dotyczących kandydata).

Wymagane dokumenty
1.
2.

tak/nie

zaświadczenie lekarskie – przed próbą sprawnościową

dostarczone

zaświadczenie lekarskie - po próbie sprawnościowej

dostarczone

Dodatkowe dokumenty
3.

opinia trenera:

4.

inne opinie:

Kryteria drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kryterium ustawowe

tak/nie

dokumenty/oświadczenia

liczba
punktów

20

wielodzietność rodziny
niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata
niepełnoprawność rodzeństwa
kandydata
samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą
zastępczą

20
20
20
20
20

Oświadczenia rodziców:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem rekrutacji do oddziału sportowego w
Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.
………………..........……………………..
(podpis rodziców)

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. 2016
poz. 922.)
………………..........……………………..
(podpis rodziców)

„Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
………………..........……………………..
(podpis rodziców)

Data przyjęcia wniosku: ……………………..………………………
Podpis osoby przyjmującej wniosek …………………….……….
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IV. Wypełnia Komisja Rekrutacyjna:
1. Ocena formalna wniosku i dopuszczenie ucznia do próby sprawnościowej:
Lp.

Kryterium

tak/nie

1.

uczeń zamieszkuje w obwodzie szkoły

2.

uczeń zamieszkuje poza obwodem szkoły

3.

uczeń spełnia warunki formalne do przystąpienia do próby
sprawnościowej
…………………………….................................................. ……………………………………
data i podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej

2. Liczba uzyskanych punktów próby sprawnościowej:
3. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej:
Kryterium

tak/nie

uczeń przyjęty do oddziału sportowego
o profilu unihokej / piłka ręczna*
…………………………….................................................. ……………………………………
data i podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej

4. II etap rekrutacji:
1.

liczba uzyskanych punktów za kryteria ustawowe

2.

liczba uzyskanych punktów próby sprawnościowej
SUMA

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej:
kryterium

tak/nie

uczeń przyjęty do oddziału sportowego
- o profilu unihokej / piłka ręczna*
……………………………............................................……………………………………
data i podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej

Zatwierdzam:
…………………..………….……………….
(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)
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Nowy Targ, ………..…..……………

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do oddziału sportowego o profilu
unihokej /piłka ręczna* w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu od roku szkolnego
2020/2021 oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku opinii, trenera lub instruktora
prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości
kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku
szkolnego lub nowego okresu do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

_______________________________________
(data i podpis rodziców)

(*) – niepotrzebna skreślić
Oświadczenie stanowi Załącznik do „Wniosku o przyjęcie do IV klasy oddziału sportowego.
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