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DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 –
SZKOŁY SPORTOWEJ W LUBINIE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY 4 SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I. SPORT(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ lekkoatletyka

□ pływanie

□ łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem

□ piłka ręczna

II. DANE OSOBOWE I ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Nazwisko

Imię pierwsze

Data urodzenia:

PESEL lub w przypadku jego braku serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość:

Ulica

Drugie imię

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Poczta

III. DANE OSOBOWE I ADRESOWE MATKI
Imię

Nazwisko

Miejscowość zamieszkania
Numer mieszkania

Kod pocztowy

Numer telefonu (jeśli posiada)
Ulica

Poczta

Numer domu
Adres e-mail (jeśli posiada)

IV. DANE OSOBOWE I ADRESOWE OJCA
Imię

Nazwisko

Miejscowość zamieszkania
Numer mieszkania

Kod pocztowy

Numer telefonu (jeśli posiada)
Ulica

Poczta

Numer domu
Adres e-mail (jeśli posiada)

V. PODPISY RODZICÓW
Data

Podpisy rodziców

ZAŁĄCZNIKI
 orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole sportowej wydane przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
 pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkól i placówek artystycznych
przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem
jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

