Załącznik nr 2

...............................................
/pieczęć klubu/

........................... dnia ...................

KARTA UCZNIA - SPORTOWCA
Proszę o przyjęcie ucznia ...............................................................................................................
do VII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Uczeń posiada klasę sportową
…………………………..
Dyscyplina .....................................................................................................................................
Klub (dokładny adres)....................................................................................................................
Dotychczasowe uprawianie sportu przez ucznia ………………………………………………...
Trener ............................................................................................................................................
Kontakt z trenerem ….....................................................................................................................
Częstotliwość treningów (dotyczy uczniów spoza ZSMS) ...........................................................
.........................................................................................................................................................
Miejsce treningów ..........................................................................................................................

..........................................
/podpis trenera/

..........................................................
/pieczęć podpis Prezesa KS/

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego kl. …………
Imiona i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………
PESEL ucznia …………………………………………………………………………………
Adres zameldowania ucznia …………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodziców, nr telefonu ………………………………………………………..
(prawnych opiekunów)

Adres zamieszkania rodziców …………………………………………………………………
(prawnych opiekunów)

Do jakiej szkoły i klasy uczeń uczęszczał …………………………………………………….
(nazwa szkoły)

Dodatkowe informacje o kandydacie – proszę o wpisanie, odpowiednio danych lub „tak” lub
„nie”:
Język obcy, którego kandydat uczył się na poziomie podstawowym (III.0)
Język obcy, którego kandydat uczył się na poziomie rozszerzonym (III.1)
Liczba dzieci w rodzinie
Niepełnosprawność kandydata (jaka?)
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (tak/nie)
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (tak/nie)
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (tak/nie)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (tak/nie)
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (tak/nie)
Posiadanie przez kandydata opinii lub orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej (tak/nie)

1. Wyrażam zgodę na uprawianie przez moje dziecko wskazanej dyscypliny sportu w ramach
nauki Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
2. Wyrażam zgodę na samodzielne przejście mojego dziecka z treningu do szkoły i ze szkoły
na trening.
3. Wyrażam zgodę na wyjazdy dziecka na zawody i zgrupowania sportowe, zgodnie
z uprawianą dyscypliną, w ramach zajęć lekcyjnych.
4. Wyrażam zgodę na konieczne leczenie szpitalne w przypadku zagrożenia życia.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka
w celach organizacyjnych i marketingowych szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Gorzów Wlkp., dnia ...............................

...................................
/podpis rodzica / opiekuna/

