
Imię i nazwisko kandydata  

PESEL  (w przypadku jego braku serię i numer paszportu 

lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość) 
 

 

 

Załącznik do wniosku 

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej XIV Liceum Ogólnokształcącego z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni 

 

1. Do wniosku dołączam poniższe dokumenty dotyczące kandydata: 
 

Lp. Nazwa dokumentu 
Dokumenty dołączane 

do wniosku należy 

zaznaczyć znakiem X 

1.  Świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał  

2.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  

wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  – oryginał  
 

3.  Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych , konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim – oryginał 

 

4.  Zaświadczenie o: 

 uzyskaniu wysokiego miejsca w konkursach na szczeblu co najmniej 

powiatowym, 

 osiągnięciach w zakresie aktywności społecznej 
kopia  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

5.  Opinie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 

w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w 

przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata 

 

6.  Oświadczenie rodzica/ów  o ewentualnych przeciwwskazaniach 

zdrowotnych kandydata mających wpływ na rodzaj ćwiczeń 

wykonywanych przez niego podczas zajęć z wychowania fizycznego 

 

 

2. Ponadto do wniosku dołączam poniższe dokumenty dotyczące sytuacji społecznej 

kandydata: 

 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium 
Dokumenty dołączane 

do wniosku należy 

zaznaczyć znakiem X 

1.  Wielodzietność 

kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

2.  Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 

20111 r. Nr 127, poz. 721 z późń. zm.) – kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

 



 

3.  Niepełnosprawność 

jednego lub obojga 

rodziców  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 

20111 r. Nr 127, poz. 721 z późń. zm.) – kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

 

4.  Niepełnosprawność 

rodzeństwa 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 

20111 r. Nr 127, poz. 721 z późń. zm.) – kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata 

 

5.  Samotne 

wychowywanie 

kandydata w 

rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu dziecka – kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

6.  Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą  

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U 

z 2013 r. poz. 135 z późń. zm.) – kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 

 

 

Pouczenie: 

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

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia kandydata do szkoły również dla 

celów ewidencji, dokumentowania procesu dydaktycznego oraz egzaminów zewnętrznych zgodnie z 

przepisami  ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz 

aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w załączniku do wniosku jest dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni – Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja 

Kopernika w Gdyni. 

  

Oświadczenia składających niniejsze zgłoszenie: 

1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w załączniku do  wniosku dane są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym załączniku do wniosku dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły na 

ich przetwarzanie dla celów ewidencji, dokumentowania procesu dydaktycznego oraz egzaminów 

zewnętrznych   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).  

 

 

 

 

czytelny podpis kandydata  czytelny podpis  rodzica/ców  kandydata 

 

Gdynia, ........................................... 

 


