
 

...................................................................  ..............................................  

(pieczęć podłuŜna szkoły podstawowej)  (nazwisko i imię kandydata) 

PODANIE O PRZYJĘCIE  

do Gimnazjum Sportowego nr 2 

w ZSTiO w Gorzowie Wlkp.  

w roku szkolnym 20 …/20 ...  

Proszę o przyjęcie mnie do Gimnazjum Sportowego nr 2 w ZSTiO do klasy z zajęciami 

sportowymi z zakresu: 

piłki noŜnej dziewcząt* koszykówki dziewcząt* 

piłki noŜnej chłopców* piłki siatkowej chłopców* 

Dane o kandydacie:  
Szkoła podstawowa, którą ukończył kandydat: ...................................................................... .  

.......................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: __ - __ - ______ , ................................................................................... 

PESEL  _______________ 
-----------  

Adres zameldowania: ....................................... .............................................................................  

Powiat: ………………………….., Gmina: ................…................................................................  

Imiona i nazwiska rodziców: ............................................................................................................. 

Adres rodziców (prawnych opiekunów) …….…………………………………..............................  

Telefon kontaktowy do rodzica (prawnego opiekuna) …………………………………………….  

Wymagane załączniki:  

- zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 30 lipca 2002r. 

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078).  

................................  

........................................  

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

(miejscowość data) **  (podpis rodziców lub prawnych opiekunów)**  (podpis kandydata)**  

* właściwe podkreślić 

** Podpisanie podania oznacza wyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).  



 

.................................................................... 

.................................................................... 
.................................................  

................................................................... 

...................................................................  

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA  

DO SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH  

...................................................................................................................................................... ,  

(imię nazwisko) uczeń Szkoły Podstawowej  

.........................................................................................................  

.......................................... w .......................................... ......................... ,  woj.  .................................................................... .  

 (numer / nazwa)  (nazwa miejscowości)  

deklaruję przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki noŜnej *, piłki siatkowej*, 

koszykówki dziewcząt w Gimnazjum Sportowym nr 2 ZSTiO w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Czereśniowa 4 e (www.zstio.gorzow.pl).  

Jednocześnie oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się z warunkami przystąpienia oraz z jego 

terminem, a takŜe ogólnymi zasadami rekrutacji do klasy sportowej do Gimnazjum 

Sportowego nr 2 w Gorzowie Wlkp.  

(podpis rodziców / prawnych opiekunów)  (podpis kandydata) 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, Ŝe moje dziecko ....................................................................... jest zdrowe i nie ma  

(imię i nazwisko dziecka)  

przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie : 

 

 .......................................................  

(wpisać wybrany zakres)  

WyraŜam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy Gimnazjum Sportowego nr 2 w ZSTiO  

( data i czytelny podpis rodziców  
/ prawnych opiekunów)  


