
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE  
prowadzone w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu w roku szkolnym 2022/2023 

 
UWAGA! Wniosek w imieniu kandydata niepełnoletniego składa jego rodzic lub opiekun prawny.  

 
WYBRANE FORMY ZAJĘĆ (nazwy sekcji lub programu edukacyjnego)  

 
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA  
 

Imię:  
 

  Nazwisko:  
 

Data urodzenia:   
PESEL (w przypadku braku PESEL – seria i numer paszportu  

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość):  
 

Imiona i nazwiska rodziców kandydata niepełnoletniego:  
 

Imiona rodziców kandydata pełnoletniego:  

 

Adres zamieszkania kandydata (wraz z kodem pocztowym):  
 
Adres zamieszkania rodziców kandydata niepełnoletniego:  
(tylko jeśli jest inny, niż adres zamieszkania kandydata)  
 

Numery telefonów rodziców kandydata niepełnoletniego:  
 

Numer telefonu kandydata pełnoletniego:  
 

Adresy e-mail rodziców kandydata niepełnoletniego:  
 

Adres e-mail kandydata pełnoletniego:  
 

KRYTERIA REKRUTACJI  
 

Kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),  
brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (przy spełnianych kryteriach należy wstawić znak „X”):  
 
1. Wielodzietność rodziny kandydata (co najmniej troje dzieci w rodzinie) 

 
2. Niepełnosprawność kandydata 

 
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

 
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

 
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 
Kryteria wynikające z uchwały Rady Miasta Opola nr XLIV/853/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.,  

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (przy spełnianych kryteriach należy wstawić znak „X”):  
 
1. Kandydat posiada znaczące osiągnięcia sportowe 

 
2. Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia sportowe   

3.  Rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć w placówce  



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (dokumenty poświadczające spełnianie poszczególnych kryteriów rekrutacji)  
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  
 

Treść oświadczenia Czytelny podpis wnioskodawcy  
 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych 

danych, oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 

Oświadczam, że stan zdrowia kandydata pozwala na jego udział w zajęciach.  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych        

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 

L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL): 
 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku;  
2) wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia oraz na liście osób przyjętych i 

nieprzyjętych na zajęcia. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:  
1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Dyrektor 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. 

Katowickiej 14;  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w 

Opolu możliwy jest pod numerem telefonu 77 453 67 55 lub adresem email: 

sekretariat@mos.opole.pl;  
3) dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych, w celu realizacji zadań określonych 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 
 

59), tj. rekrutacji na zajęcia prowadzone w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Opolu;  
4) dane osobowe zawarte we wniosku przechowywane będą przez okresy zakreślone w 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt; 

5) rodzicom kandydatów niepełnoletnich i kandydatom pełnoletnim przysługuje prawo do 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  
6) rodzicom kandydatów niepełnoletnich i kandydatom pełnoletnim przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych; 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2019 poz. 1231), w przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na 

publikację wizerunku kandydata na stronie internetowej Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Opolu oraz w materiałach promocyjnych placówki. 
 
 

W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody (niepotrzebne skreślić) na jego samodzielny powrót do domu po 

każdorazowym zakończeniu zajęć w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w 

Opolu (dotyczy wyłącznie kandydata niepełnoletniego). 

 
 

 

UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie MOS w Opolu, ul. Katowicka 14. 
 

 
Data złożenia wniosku: 

 
(wpisuje pracownik sekretariatu) 

 

 
Decyzja Dyrektora MOS  
ws. przyjęcia na zajęcia: 


