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Dane osobowe wypełniamy drukowanymi literami.  

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY MISTRZÓW KOKORO 

Proszę o przyjęcie w roku szkolnym ……………………………………………. mojego dziecka do …………………… klasy  

Szkoły Podstawowej/ Liceum Ogólnokształcącego* w Łodzi. 

Klasa dwujęzyczna/ Klasa sportowa* 

Dyscyplina    

 

DANE DZIECKA 

Dane dziecka  

Imię                                                        Drugie imię                                            Nazwisko   

   

PESEL     

           

 

Data urodzenia   RRRR/MM/DD             Miejsce urodzenia: Miasto  Dzielnica 

 

 

Przedszkole/ numer, adres (wypełniamy dla dzieci zapisywanych do pierwszej klasy szkoły podstawowej) 

 

Szkoła rejonowa dziecka/ numer, adres 

 

Szkoła, do której dziecko uczęszcza/ numer, adres (wypełniamy w przypadku szkoły innej niż rejonowa) 

 

Deklarowana dyscyplina sportowa/ w klasach sportowych 

 

Posiadana klasa sportowa/ jeżeli jest przyznana 

Adres zamieszkania dziecka 

*niepotrzebne skreślić 
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Adres zamieszkania dziecka 

Ulica                                                                                                       nr domu                         nr lokalu  

    

Kod                                              Miejscowość             Dzielnica  

   _    

 

Adres zameldowania dziecka, (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)  

Ulica                                                                               nr domu             nr lokalu        telefon  

     

 Kod                                             Miejscowość              Dzielnica 

   _    

 

Województwo                                      Powiat                                                 Gmina  

 Dane matki/opiekunki prawnej:  

Dane matki/opiekuna prawnego  

Imię matki                                       Nazwisko matki                               Telefon matki  

    

  Adres zamieszkania matki  

Ulica                                                                 nr domu/mieszkania                       miejscowość  

    

Dane ojca/opiekuna prawnego  

Imię ojca                                         Nazwisko ojca                                   Telefon (ojca)   

    

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego  

Ulica                                                                              nr domu/mieszkania         miejscowość           

    

Adres email do komunikacji:  

 

Matka/ opiekun prawny 

Ojciec/ opiekun prawny 
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➢ Wyrażam zgodę na realizację obowiązku szkolnego przez dziecko w oddziale sportowym oraz udział dziecka 

w zajęciach wynikających z programu szkolenia sportowego dla danej dyscypliny, w tym zawodach i obozach 

sportowych w ramach zajęć lekcyjnych* 

 

……….…………………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

➢ Zobowiązuję się do przedłożenia, w terminie określonym w Regulaminie rekrutacji, dokumentu 

potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia dziecka* 

 

……….…………………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

➢ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, wyrażam/nie wyrażam** zgody na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka, przez Szkołę Podstawową/ Liceum Ogólnokształcące** Mistrzostwa Sportowego 

„Szkoła Mistrzów KOKORO” – Centrum Przygotowań Olimpijskich oraz Organ Prowadzący - Klub Sportowy 

KOKORO Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. 

* dotyczy uczniów oddziałów sportowych 

** niewłaściwe skreślić 

……….…………………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

➢ Informuję, że dziecko posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydaną z powodu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

➢ Oświadczam, że nie mam ograniczonej, ani nie jestem pozbawiony(a) władzy rodzicielskiej, a złożenie 

wniosku o przyjęcie do szkoły zostało uzgodnione z drugim rodzicem/prawnym opiekunem dziecka. 

……….…………………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

W przypadku zmiany swojej decyzji niezwłocznie poinformuję Państwa szkołę o tym fakcie. 

 

Łódź, dnia ………………………………………………. 

 

 

……….…………………………………………….  
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


