
ŻYWIECKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 
Proszę o przyjęcie do klasy                                    SZKOŁA PODSTAWOWA / LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 o profilu                                                                    w roku szkolnym ………………………. 

  DANE KANDYDATA:  

1. IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO 

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA 

3. NUMER PESEL 

4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
dane zgodne z dowodem osobistym rodziców/prawnych opiekunów 

5. DOTYCHCZASOWA SZKOŁA / 

OBWODOWA  (jeśli dotyczy) 

6. DOTYCHCZASOWY KLUB SPORTOWY 

7. TELEFON KONTAKTOWY UCZNIA 

DANE RODZICÓW KANDYDATA: 

1. IMIONA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

2. ADRES ZAMIESZNANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

3. TELEFON KONTAKTOWY I E-MAIL RODZICÓW/OPIEKUNÓW   

            DO SZKOŁY NIE BĘDĄ REKRUTOWANI UCZNIOWIE Z NAGANNYM ZACHOWANIEM  

OŚWIADCZENIE 

 Po przyjęciu ucznia do szkoły, zobowiązuję się do uiszczania czesnego w wysokości 150,00 zł na miesiąc 
(wrzesień-czerwiec - do momentu zakończenia nauki). Opłata czesnego nastąpi w terminie do dziesiątego dnia  
każdego miesiąca. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego syna/córki dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji  oraz  w celach promocyjnych i informacyjnych, w trakcie trwania nauki w szkole 
i po jej zakończeniu. (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2017, poz. 
880 ze zm.) 

  Potwierdzam, iż podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

               Miejscowość, data                                                                                                                      Podpisy  rodziców 

Załączniki:                 dodatkowo do LO 
2 fotografie                                                           karta zdrowia ucznia                    świadectwo ukończenia szkoły                                             
wyniki badań (morfologia, mocz, cukier)        opinia PPP                                       zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty                      
zaświadczenie lekarskie                                       



ŻYWIECKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA  - klasy I-VIII                                                                                                              

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – klasy I-IV 

									OFERUJEMY:	

Naukę	i	doskonalenie	gry	na	poziomie	mistrzostwa	sportowego	w	dyscyplinach:	
piłka	nożna		

piłka	siatkowa		
tenis	stołowy		
pływanie		

gimnastyka	połączona	z	tańcem	
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Żywcu. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
a) Rekrutacja do szkoły, wypełnianie obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych: 

• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
• Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe a także rozporządzeniami 

wykonawczymi do ww. ustaw. 
b) Zgoda osoby, której dane dotyczą. 

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną 
opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie  
z pkt 3. 

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych 
osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało 
brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

 
Do wiadomości: 

1. Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły. 

2. Do Szkół Mistrzostwa Sportowego ŻAPN nie mogą być rekrutowani uczniowie mający opóźnienia programowe 
w nauce szkolnej oraz uczniowie z naganną ocenę z zachowania 

3. Dla kandydatów do SMS ŻAPN ustala się obowiązkowy egzamin sprawnościowy ogólnorozwojowy oraz techniczny 
mający ujawnić predyspozycje i uzdolnienia ruchowe 

4. Uczniowie przyjmowani są na podstawie zaświadczenia lekarza POZ  stwierdzający bardzo dobry stan zdrowia, 
pozytywny wynik egzaminu sprawnościowego, do LO posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej   
i pozytywy wynik egzaminu ósmoklasisty. 

  
 


