Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Podstawa prawna: Art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r, poz.
59 ze zm.);
Rodzaj dokumentu
Uwagi
- są składane w oryginale, notarialnie
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

- orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- pisemna zgoda rodziców kandydata na uczęszczanie do szkoły
mistrzostwa sportowego
- oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt
(burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14
dni.
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511)
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem

poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu;
- mogą być składane w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat
ukończył
- jest składane w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu,
- może być składane także w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata

- wg wzoru opracowanego przez szkołę
- 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 oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
wg wzoru opracowanego przez szkołę
- są składane w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu,
- mogą być składane także w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz.
107 i 416)
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty

- jest składane w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu,
- może być składane także w postaci kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata

