
KLASA DWUJĘZYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach 

 
 

 ……………………………………………………………………………………………………….……………….……….. uczennica/uczeń  
(imię i nazwisko ucznia) 

Szkoły Podstawowej nr ………… w …………………….……………………  

 

Deklaruję chęć  przystąpienia mojego syna/córki do sprawdzianu predyspozycji językowych, który 

odbędzie się:  

11 maja 2021 r. o godzinie 15.00 

20 maja 2021 r. o godzinie 15.00 

w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców 

Kultury w Żorach (w budynku nr 2, przy ul. P. Klimka 7) * 

 
 

Nr telefonu kontaktowego do rodzica/prawnego opiekuna: ……………….…………………………………  

 

……………………………………………    ………………………………………………………………  
data złożenia deklaracji      podpis rodziców/ prawnych opiekunów  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: ** 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



*  Termin składania deklaracji: do 30 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00. Wybrany termin testu 

predyspozycji językowych należy zaznaczyć krzyżykiem. 

** Załączniki – W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, w kolejnym etapie brane są pod uwagę poniższe kryteria ustawowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz.910, art.131 ust.2): 

a) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności kandydata 

b) niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 

2019r. poz. 1172 z późn. zm.) 

c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu 

rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem 

d) objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka 

pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111 z późn.zm.) 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczeni”.  

 

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/prawo_oswiatowe_tekst_jednolity_dz_u_poz_910_22_05_2020.pdf

