ZESPÓŁ

SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Szkoła Podstawowa Nr 9
im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta w Rumi
84 – 230 RUMIA, ul. Stoczniowców 6, tel/fax 67-12-917; tel. 67-18-307
e-mail: sp9@rumia.edu.pl

ZSO/DS./

Karta kwalifikacyjna kandydata do klasy sportowej
Profil klasy:

piłka siatkowa

piłka nożna

(zaznacz właściwe)

I. Wypełniają rodzice dziecka
1. Dane osobowe dziecka:
a. nazwisko i imiona ………………………………………………………………………….…...
b. data urodzenia, miejsce …………………………………….. PESEL ………………………...
c. adres zamieszkania ……………………………………………………………………………...
d. telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………...
e. waga i wzrost dziecka …………………………………………………………………………..
2. Środowisko rodzinne dziecka:
a. wzrost rodziców ………………………………………………………………………………...
b. typowy sposób spędzania czasu wolnego ………………………………………………….…...
………………………………………………………………………………………………….
3. Uwagi o stanie zdrowia dziecka:
a. Przebyte choroby, operacje, urazy ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Cechy charakteru dziecka:
spokojny, żywy, nadpobudliwy, nerwowy, zrównoważony …………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. Czy dziecko jest członkiem jakiegoś klubu sportowego, stowarzyszenia, itp.:?
…………………………………………………………………………………………………………

6. Oświadczenie rodziców.
Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy sportowej z rozszerzonym programem
wychowania fizycznego oraz na jego udział w kwalifikacyjnych testach sprawnościowych
(zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 2) Prawo oświatowe).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna RODO)
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi z siedzibą przy ul. Stoczniowców
6, 84-230 Rumia. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na
podany adres e-mail: iod@rumia.edu.pl oraz pisemnie na adres siedziby Szkoły. Podstawą prawną przetwarzania
danych przez Szkołę są przepisy prawa (art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art. 130-133, 137, 149 – 151, 155, 160
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203 z późn. zm., rozdział 6)
oraz zgody rodzica na przetwarzanie danych wyrażona jako dobrowolne działanie w postaci złożenia wniosku o
przyjęcie do szkoły. Wnioski o przyjęcie do szkoły będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu kształcenia.
Odbiorcami danych mogą być: OKE, SIO, NFZ oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów lub
podpisanych umów i porozumień. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych osobowych jest określony w
ustawie Prawo oświatowe oraz przez Szkołę jako niezbędny do wypełnienia celu. Rodzic ma prawo odmówić
podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do
Szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. Zgoda może zostać
wycofana w dowolnym momencie procesu rekrutacji, bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Rumia, dn. …………………

……………………………………………………………….
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów dziecka)

II. Wypełnia wychowawca w szkole
1. Wyniki w nauce:
………………………………………………………………………………………………….......
2. Sprawność fizyczna i ruchowa:
Wybija się na tle grupy (podać w jakiej formie) ………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………
3. Aktywność społeczna:
Czy chętnie nawiązuje kontakt z rówieśnikami, inicjuje zabawy, czy jest odizolowany od grupy ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Zainteresowania i uzdolnienia:
Czy przejawia specjalne uzdolnienia?

tak

nie (zaznacz odpowiedź)

W jakim kierunku? ……………………………………………………………………………………
Jak najchętniej spędza czas wolny? …………………………………………………………………..
Najbardziej ulubione zajęcia ruchowe ………………………………………………………………..
Rumia, dn. …………………

………………………………………………….
(podpis wychowawcy klasy)

