
..............................., dnia ..................  ........... r.
.................................................
            (pieczęć szkoły podstawowej)

P O D A N I E    O   P R Z Y J Ę C I E  DO KLASY IV 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Jana Pawła II w Czersku 

– oddziału sportowego

(przyjmowanie podań zgodnie z harmonogramem na stronie szkoły 
w sekretariacie,  ul. Kościuszki 6)

Proszę o przyjęcie mnie do klasy czwartej sportowej, o profilu gry zespołowe,

 w roku szkolnym..................…..…..

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA:*

Nazwisko .......................................................... imiona .................................................................................

Data urodzenia ............................. pesel ........................................... miejsce urodzenia ...............................

Adres zamieszkania kandydata 

Województwo ………………………………………………. Powiat …………………………………….

Gmina …………………………. Miejscowość ……………… Kod …………… Poczta ………………..

Ulica …………………………. Nr …………. telefon matki/ojca ……………………………………….

Nazwisko(a) i imiona rodziców (opiekunów):

Ojciec ..............................................................................................................................................................
(nazwisko i imię, telefon komórkowy)                                                                                                          

Matka ..............................................................................................................................................................
...........
(nazwisko i imię, telefon komórkowy)

                                                                                                                

Informacja  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  dziecka  (opinie  PPP,  inne)
………………………........

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

Adres  zamieszkania  rodziców  (prawnych
opiekunów) ................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................
(kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, nr telefonu)



II. ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Wyciąg ze Statutu:

1. Rekrutacja kandydatów do klas sportowych odbywa się według następujących zasad:

 kandydat musi mieć bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
 pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
 rekrutację do klasy czwartej sportowej prowadzi się także spośród uczniów spoza obwodu

szkoły
 o  przyjęciu  do  szkoły  podstawowej  (klas  sportowych)  decyduje  dyrektor  szkoły  na

podstawie opinii komisji rekrutacyjnej i opinii lekarza sportowego
 obowiązkowa liczba godzin wychowania fizycznego wynosić będzie 10 tygodniowo

Będąc  świadomym  wszystkich  wymagań  stawianych  kandydatom  do  klas  sportowych,

wyrażam zgodę by syn/ córka ......................................................................................................................

uczeń/  uczennica  klasy  ..................................  podjął/-ęła  naukę  w  IV  klasie  sportowej  Szkoły

Podstawowej  nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, w roku szkolnym …………………….…..

...........................................................................       .........................................................
  (podpis rodziców)               (pieczęć i podpis dyrektora szkoły podstawowej)

                                

III. ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA

Do podania załącza się:

1. Informację wychowawcy klasy o wynikach edukacyjnych - ocena opisowa z I półrocza III klasy.
2. Świadectwa ukończenia III klasy dostarczyć do końca czerwca. 
3. Zaświadczenie  lekarskie  o  bardzo  dobrym  stanie  zdrowia  i  braku  przeciwwskazań  do  zwiększonej  liczby  zajęć

wychowania fizycznego.
4. Jedno zdjęcie (podpisane).

*dane osobowe ucznia i jego rodziców (opiekunów) podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystane tylko do użytku
wewnętrznego
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