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Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie 

do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 

Z ODZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2023/2024 

Formularz wypełniony  drukowanymi  literami  należy  złożyć  w  sekretariacie   szkoły                              

od  27 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. 

 
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie najpóźniej do dnia 29 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 

oryginału świadectwa ukończenia klasy szkoły podstawowej programowo niższej oraz spełnienie kryteriów 

określonych w art. 139 - Prawo oświatowe. 

Proszę o przyjęcie mojego  dziecka  do  klasy  VII  dwujęzycznej  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  45                

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka w Sosnowcu na rok szkolny 2023/2024. 

………………...…………..... 

 
…………………...………..... 
(podpisy rodziców/opiekunówprawnych) 

 
 

 

 

*pola wymagane 
 

................................................................. 
(oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

potwierdzone własnoręcznym podpisem) 

WAŻNE!  
 

Data złożenia formularza: 

(wypełnia szkoła ) 

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA UCZNIA 

Imiona * Nazwisko* 

Data Miejsce urodzenia* 
urodzenia* 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA NA UCZNIA 

Gmina* 

Miejscowość* 

Ulica* 

Nr domu* 

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Nazwa szkoły* 

DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Imię* 

Nazwisko* 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI 

Telefon* 

Adres e-mail 

Województwo* 

Kod pocztowy* 

Nr mieszkania* 

 

 
DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię* 

Nazwisko* 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA 

Telefon* 

Adres e-mail 

W roku szkolnym 2022/2023 sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 11 maja o godz. 17.00  

w budynku szkoły SP45 (wytyczne na stronie internetowej: sp45.edu.pl/klasa-vii-dwujezyczna/ 
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DODATKOWE INFORMACJE: 

Zainteresowania ucznia: 

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

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

Wybór drugiego języka: 

□ język francuski 

□ język niemiecki 

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

Nagrody i osiągnięcia pozaszkolne: 

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

............................................................................................................................................................................... 
Pouczenie: 

 
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 
2. Administratorem Pana/Pani danych adresowych oraz adresu e-mail jest Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza 

Korczaka, ul. Czeladzka 58, 41-200 Sosnowiec. Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu 

przetwarza Pana/Pani dane wyłącznie w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia 

skargi do organu nadzoru-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), 

ul. Stawki 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu: a.spas@cuwsosnowiec.pl 
 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

…………………………………………… 

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………………… 

□  zakwalifikowała ww. kandydata na ucznia do SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 im. Janusza 

Korczaka w Sosnowcu na rok szkolny 2023/2024. Otrzymana liczba punktów: …………………… . 

□ nie zakwalifikowała ww. kandydata na ucznia z powodu ................................................................. . 

Otrzymana liczba punktów: …………………… . 
 

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

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

(podpisy przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i jej pozostałych członków) 

mailto:%20a.spas@cuwsosnowiec.pl

