
Załącznik nr 1 
do Regulaminu Oddziału Sportowego 

Gdynia, dn. ................................. 
 

       
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni 

      im. kpt. Stanisława Kosko 
 

PODANIE 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do oddziału sportowego o profilu piłka nożna 
klasy .................. 
            (IV-VIII) 
 
w Szkole Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni 
w roku szkolnym ............................ 
 
 
 
 

1. Imię/imiona i nazwisko kandydata  

2. Data  urodzenia kandydata  

3. PESEL kandydata  

4. Adres zamieszkania kandydata  

5. Imię i nazwisko rodziców /opiekunów prawnych/ kandydata Matki /opiekun prawny / 

Ojca / opiekun prawny/ 

6. Adres miejsca zamieszkania matki /opiekuna prawnego/ kandydata Kod pocztowy 

Miejscowość	

Ulica 

Numer domu/ numer mieszkania 

7. Adres miejsca zamieszkania ojca  /opiekuna prawnego/ kandydata 

Kod pocztowy 

Miejscowość	

Ulica  

Nr domu/numer mieszkania 

 

 

8. 

 
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców 
opiekunów prawnych/ kandydata -  o ile je posiadają 

Matki /opiekuna prawnego/ 

Telefon do kontaktu 

Adres poczty elektronicznej 



 

         

Ojca / opiekuna prawnego/ 

Telefon do kontaktu 

Adres poczty elektronicznej 

 
 
 
 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:   
1. akt urodzenia kandydata 
2. świadectwo ukończenia kl. III 
3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportowej o bardzo dobrym stanie zdrowia 
ucznia. 
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych  

Dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach przetwarzane będą w celu przyjęcia do oddziału sportowego o 
profilu piłka nożna w klasie IV w szkole podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), który zezwala na przetwarzanie danych 
osobowych gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa. Art. 27 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy stanowi jednocześnie podstawę przetwarzania 
danych o stanie zdrowia, jeżeli zezwala na to przepis szczególny innej ustawy.  

Pozostałe dane przetwarzane są zgodnie z 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (zgoda 
rodziców/prawych opiekunów) w zakresie organizacji kształcenia, o którym mowa w art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14 
oraz art. 36 ust. 4 - 7 ustawy Prawo oświatowe.  

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni        
ul. Uczniowska 1 

Mam świadomość przysługującego mi prawa określonego w art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz do sprostowania danych.  

Z dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

Gdynia, dnia.................................  

 

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

 (podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                    (podpis ojca lub opiekuna prawnego)  

 
 
 
 
 



Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Jestem świadom/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń oraz 
fałszywych danych we wniosku. 

2. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem 
i pobytem w szkole naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka przez Dyrektora 
Szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 
r., nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

3. Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia, imienia oraz nazwiska mojego dziecka przez Szkołę 
Podstawową nr 35 w Gdyni i klub piłkarski S.I. Arka Gdynia. 

 
 
 
............................................................                                                ............................................................... 
(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                 (podpis ojca lub opiekuna prawnego)                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
Gdynia, dnia  ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 2 
do Regulaminu Oddziału Sportowego 

Gdynia, dn. ...................... 
 

 
 

Akceptacja Regulaminu Oddziału Sportowego Szkoły Podstawowej nr 35 
im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni 

(przez rodziców  i ucznia ) 

 
 
Po zapoznaniu się z Regulaminem Oddziału Sportowego 

Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko, oświadczam, że w pełni akceptuję jego treść i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

 

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

imię	i nazwisko dziecka 

 

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

podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

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

podpis ucznia 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Załącznik nr 3 
do Regulaminu Oddziału Sportowego 
 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W TESTACH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

 

Gdynia, dnia ………………….  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:                                                     

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

w testach sprawnościowych kwalifikujących do klasy sportowej w SP 35 Gdynia. Jednocześnie 

oświadczam, że zgodnie z posiadaną przez mnie wiedzą, moje dziecko wykazuje się bardzo dobrym 

stanem zdrowia, umożliwiającym mu udział w testach sprawnościowych. Oświadczam, że zapoznałem 

się z regulaminem klasy sportowej SP 35 w Gdyni Witominie.  

 

_______________________________________ 

data, 
CZYTELNY podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 
do Regulaminu Oddziału Sportowego 
 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35  

W GDYNI WITOMINIE 
 
Kandydaci przystępujący do testów sprawnościowych zobowiązani są do posiadania stroju sportowego 
jak w przypadku zajęć wychowania fizycznego: koszulka, spodenki, obuwie na boisko ze sztucznej 
nawierzchni.  
 
I. Sprawność ogólna.  
 
1. Próba wytrzymałości – bieg wahadłowy 4x10m. - (max. 10 punktów)  
Wykonanie: na sygnał – start z pierwszego zaznaczonego pachołka – bieg do drugiego pachołka 
oddalonego o 10 metrów, obiegnięcie go i bieg z powrotem do pierwszego pachołka.  
Pomiar dokonywany jest ręcznie lub na fotokomórkach z dokładnością do 0,01 s, zalicza się lepszy wynik 
w dwóch próbach.  
 
2.Próba szybkości – bieg na odcinku 20 m. - (max. 10 punktów)  
Wykonanie: na sygnał bieg na odcinku 20 m ze startu wysokiego.  
Pomiar dokonywany jest z dokładnością do 0,01 s, liczy się lepszy wynik z dwóch prób.  
 
3.Próba skoczności (mocy) – skok w dal z miejsca. - (max. 10 punktów)  
Wykonanie: ustawienie w miejscu odbicia w małym rozkroku – zamach ramion – skok z odbicia obunóż 
jak najdalej.  
Próba wykonywana dwukrotnie, lepszy wynik jest odnotowywany z dokładnością do 1 cm.  
 
4.Próba zwinności – bieg po kopercie 5 m x 3 m. - (max. 10 punktów)  
Wykonanie: na wybranym miejscu oznaczonym pachołkami prostokąt o wymiarach 5 m x 3 m.  
Na sygnał gwizdkiem start z wysokiej pozycji po komendzie "gotów". Bieg sprintem drogą B-E-C-D-E-A 
omijając pachołki bez dotykania ich.  
Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie.  
Po trzeciej rundzie dotknięcie pachołka A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą.  
Próba wykonywana jest tylko raz.  
Ocena: wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych obiegach zygzakiem.  
 
II. Test sprawności piłkarskiej.  
 
1. Prowadzenie piłki slalomem - (max 10 punktów) 
Wykonanie: prowadzenie piłki slalomem na odcinku 6 metrów pomiędzy tyczkami, oddalonymi od siebie 
w odległości 1,5 m, tam i z powrotem. Łączna odległość wynosi 12 metrów.  
Próba wykonywana jest dwukrotnie, liczy się lepszy czas.  
 
2. Ocena umiejętności podczas gry – (max 10 punktów).  
Wykonanie: Kandydaci do klasy sportowej o profilu piłki nożnej zostają podzieleni na drużyny i rozgrywają 
test mecz między sobą na boisku ze sztucznej nawierzchni.  
W czasie gry trenerzy oceniają umiejętności piłkarskie, zaangażowanie w grze oraz sposób poruszania 
się po boisku. 
Czas gry jest uzależniony od ilości kandydatów.  


