
 
                             
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112  
im. Marii Kownackiej w Warszawie 

                             ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa 
 
 

 
 

 
 

Warszawa, ………………………………. 
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY IV SPORTOWEJ 
 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………..…….                                   

do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 112  

im. Marii Kownackiej w Warszawie, w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 112 w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres 

mkacprzak@sp112.waw.pl 

 

Imię i nazwisko kandydata 
                  

                  

Data urodzenia   
PESEL kandydata            
Inny dokument potwierdzający tożsamość (seria 
 i numer paszportu)  
/wypełnić w przypadku braku PESEL 

 

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, nr 
domu, nr mieszkania)  

Imiona i nazwiska rodziców/ 
 prawnych opiekunów kandydata 

matka ojciec 
  

Adres  zamieszkania rodziców (kod, miejscowość, 
ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 

 
 

Adres poczty elektronicznej * 
matka ojciec 

  

Telefony kontaktowe *   

*W przypadku nie podania jedyną drogą kontaktu szkoły będzie korespondencja listowa co znacznie wydłuży ten proces. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 
 
W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  

brane są pod uwagę łącznie następujące  kryteria, które mają jednakową wartość: 
 

1 Wielodzietność rodziny kandydata na podst. art. 137 ust. 3 w zw. z art. 131 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe       TAK          NIE 

2 Niepełnosprawność kandydata  na podst. art. 137 ust. 3 w zw. z art. 131 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe        TAK          NIE 

3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  na podst. art. 137 ust. 3 w zw. z 
art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe        TAK          NIE 

4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  na podst. art. 137 ust. 3 w zw. z art. 
131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe        TAK          NIE 

5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  na podst. art. 137 ust. 3 w zw. z art. 131 
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe        TAK          NIE 

6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  na podst. art. 137 ust. 3 w zw. z art. 
131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe        TAK          NIE 

7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą  na podst. art. 137 ust. 3 w zw. z art. 131 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe        TAK          NIE 

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. 

2. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna rozpatrując 
wniosek o przyjęcie, nie uwzględnia kryterium, pomimo zaznaczenia go przez rodzica/opiekuna prawnego. 

3. W okresie wskazanym w harmonogramie niezbędnym jest przystąpienie kandydata do próby sprawności fizycznej , 
przeprowadzanej przez szkołę. 

4. W okresie wskazanym w harmonogramie należy potwierdzić wolę zapisu zakwalifikowanego kandydata w szkole, 
poprzez złożenie „potwierdzenia przyjęcia”. W przypadku niezłożenia dokumentu w terminie, kandydat nie zostanie 
przyjęty do oddziału sportowego. 

 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, 
informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzanych w ramach procesu 
rekrutacji jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 im. Marii Kownackiej z siedzibą przy ul. Zaułek 
34 w Warszawie reprezentowana przez Dyrektora zwana dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani 
zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy 
za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:  
tel.: 22 510 36 20 wew. 233 
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl  



 
 
 
 

 
 

adres: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka m.st. Warszawa, 03-119 Warszawa,  ul. Modlińska 190 
2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO jeśli podanie zawiera dane należące 
do szczególnej kategorii danych. Podanie danych zawartych w formularzu i dołączonych dokumentach jest dobrowolne, 
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie 
z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów 
wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie 
rekrutacji do szkoły, natomiast podanie danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa 
w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Zgodę na przetwarzanie można  wycofać w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

3) Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów 
prawnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 137 w zw. z art. 149  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.), które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria 
rekrutacyjne i sposób ich określania przez organ prowadzący, a także zasady przechowywania danych osobowych 
kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4) Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe dzieci ich rodziców/opiekunów prawnych innym odbiorcom 
tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa.  

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
6) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
7) Dane przechowywane będą przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane 

osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe 
kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres 
roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8) Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania 
lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji. 
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

9) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem 
prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną 
podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo 
do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

10) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).  
 
 
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane powyżej 
dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
……..…................................................................... ……..….............................................................

     (czytelny podpis rodziców/ prawnych)                       (czytelny podpis rodziców/ prawnych)

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 Warszawa, ………………………………... 
 
 

ZGODA RODZICÓW NA UCZĘSZCZANIE DZIECKA 
 DO KLASY SPORTOWEJ 

 
Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka ………………………………….……………...  
        (imię, nazwisko dziecka) 

do klasy sportowej o profilu lekkoatletyka, w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie, w roku 

szkolnym 2020/2021. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji do klasy 

sportowej. 

 

……………………………………..…………………………. 
                                                         (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 


