
1 

 

Dane wykorzystane do        
użytku wewnętrznego 

 

ZAŁĄCZNIK 1 B - ÓSMOKLASIŚCI 

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO W SYSTEMIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. 
 

Załącznik  należy wypełnić drukowanymi literami lub w wersji wydruku komputerowego 

 

1. Deklaracja kandydata: 

 

1. Deklaruję udział w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” (wybrane zaznaczyć):           tak              nie      

3. Deklaruję wybór pierwszego języka obcego realizowanego w zakresie rozszerzonym*(zaznaczyć wybrany język):              

 angielski                   niemiecki                      

4. Deklaruję wybór drugiego języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym*(zaznaczyć wybrany język):              

                                           włoski             niemiecki                  angielski            rosyjski     

5. Wybieram klasę**(wybrane zaznaczyć): 

                                         biologiczno-chemiczną                             matematyczno-geograficzną 

                                          humanistyczną                                         matematyczno-informatyczną  

6. Chcę realizować moduł mundurowy*** (wybrane zaznaczyć):            tak                    nie 

* grupa językowa zostanie otwarta przy minimum 12 chętnych 

** klasa zostanie otwarta przy minimum 22 chętnych  

*** moduł  zostanie otwarty przy minimum 15 chętnych   
  

         

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

 
 

2. Oświadczenie: 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą klauzula informacyjną  i wyrażam zgodę  
 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ……………………….……………………… 
                                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 

Wyrażam/ nie wyrażam* na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka: 
 

Lokalizacja publikacji wizerunku Zgoda* brak zgody 

Na stronie internetowej szkoły  TAK       NIE 

Na portalu społecznościowym szkoły (facebook) TAK       NIE 

W mediach, na tablicach informacyjnych na terenie szkoły, 

w gazetce szkolnej 
TAK       NIE 

W materiałach promocyjnych, itp  TAK       NIE 
*Zaznaczenie pola TAK oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Niezaznaczenie żadnego pola lub zaznaczenie pola TAK i NIE oraz NIE w poszczególnym wierszu będzie uznawane 

przez administratora jako brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku.  
 

oraz na nieodpłatne wykorzystanie i publikowanie prac plastycznych, pisemnych, multimedialnych 

wytworzonych przez moje dziecko w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół 

Sportowych w Człuchowie. 

  
………………………..                                           ………………………………………………….. 
                    Data                                                                              ( Podpisy rodzica/ów/ prawnego/ych opiekuna/ów* ) 
 

*  niepotrzebne skreślić 
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3. Zgoda rodzica do uczęszczania dziecka  do szkoły sportowej: 
 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka:   ...................................................................................... 
                                                                                     (imię i nazwisko dziecka) 

 

do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego  w Człuchowie  w roku szkolnym 2019/2020 oraz każdym 

kolejnym będącym kontynuacją nauki w tej klasie a także na jego udział  w  wycieczkach, treningach, 

zawodach i obozach sportowych organizowanych przez Zespół Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Człuchowie. 

Przyjmuję do wiadomości, że uczeń nie kwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii 

trenera, zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 

lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do innej ogólnodostępnej 

szkoły. 

 

 

………………………..                                            ………………………………………………….. 
                    Data                                                                              ( Podpisy rodzica/ów/ prawnego/ych opiekuna/ów* ) 
 

*  niepotrzebne skreślić 

 

 

4. Zgoda na udział w próbach sprawności fizycznej: 

                                     
 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki:  ......................................................................................  
                                (imię i nazwisko dziecka)  

w próbie sprawności fizycznej do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Sportowego  

w Człuchowie wg obowiązujących terminów rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.  

Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 

dziecka/podopiecznego* w próbach, co zostało  poświadczone stosownym dokumentem (zaświadczeniem 

lekarskim). 

 

………………………..                                            ………………………………………………….. 
                    Data                                                                              ( Podpisy rodzica/ów/ prawnego/ych opiekuna/ów* ) 

 
 

*  niepotrzebne skreślić 

 
 

 
5. Wniosek o organizację zajęć z religii/ etyki/ religii i etyki: 

 

 
Proszę o zorganizowanie dla mojego syna/ mojej córki………………….…………………………. 

ucznia/uczennicy kl. I  zajęć …………………………………...…………………………………...……….... 

w okresie nauki w Liceum Ogólnokształcącym Sportowym im. Polskich Olimpijczyków  

w Człuchowie. 

 
………………………..                                            ………………………………………………….. 
                    Data                                                                              ( Podpisy rodzica/ów/ prawnego/ych opiekuna/ów* ) 

 
 

*  niepotrzebne skreślić 


