
wdŁlpwbkfb hAkaYaATA 
 

     al hiApY f dfjkAwgrj mrBifCwkbdl t wbpmlib pwhÓŁ t doABhltfb 
 
 

f  aAkb hAkaYaATA 
 
NK fmiona i nazwisko kandódata ________________________________________________________ 
 
OK aata urodzenia  __________________________________________________________________
  
PK mbpbi   ________________________________________________________________________
  
4K Adres zamieszkania dzieckaLkandódata   ______________________________________________
      
 
 
ff aAkb alTYCwĄCb olawfCÓtLlmfbhrkÓtG 
 
 
jAThALlmfbhrkhAG lgCfbCLlmfbhrkG 
1Kfmiona i nazwisko  
 
 

1Kfmiona i nazwisko  
 

2KAdres miejsca zamieszkania 
 
 

2KAdres miejsca zamieszkania 
 

PK Adres pocztó elektronicznej 
 
 

PK Adres pocztó elektronicznej 
 

4Kqelefon kontaktowó 
 

4Kqelefon kontaktowó 
 

 
 
OK gako pierwsze wóbieram gimnazjum 
………………………………………………………………………………………………………………………K 
 
drugie……………………………………………………………………………………………………………… 
 
trzecie……………………………………………………………………………………………………………K 
 
 
ao wniosku dołączóć należó dokumentó potwierdzające spełnienie przez kandódata króteriów  
określonóch w ptatucie dimnazjum mublicznego w drabkowie 
 
 
 
 

modpisó rodziców/prawnóch opiekunów……………………………………………………………………. 
 

 

 

 



OK ao wniosku dołącza sięW  
1) dokumentó potwierdzające spełnianie przez kandódata króteriówI o któróch mowa w artK Tb 

ustK 1bI artK 20c ustK 2I artK 20f ustK 4I artK 20g ustK 2I artK 20h ustK P i TI artK 20i ustK PI artK 20j 
ustK PI artK 20k ustK 2I artK 20n ustK 5I artK 20o ustK PI artK 20p ustK 1 pkt 1 i 2I artK 20q ustK 1 i 
artK 20r ustK PI odpowiednio:  

a) oświadczenie o wielodzietności rodzinó kandódataI 
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wódane ze względu na niepełnosprawnośćI 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne  
w rozumieniu przepisów ustawó z dnia 2T sierpnia 199T rK o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnóchI 

c) prawomocnó wórok sądu rodzinnego orzekającó rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnóm wóchowówaniu dziecka oraz niewóchowówaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicemI 

d) dokument poświadczającó objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 rK o wspieraniu rodzinó i sóstemie pieczó zastępczej; 

2) dokumentó potwierdzające spełnianie przez kandódata króteriów określonóch przez organ 
prowadzącóI o któróch mowa w artK 20c ustK 4I artK 20e ustK PI artK 20o ustK 4 i artK 20p ustK 1 
pkt P; 

P) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandódata - jeżeli organ prowadzącó określił 
króterium dochodu na osobę w rodzinie kandódata; 

4) dokumentó potwierdzające spełnianie przez kandódata warunkówI o któróch mowa w artK 
20dI Lfinalista, laureat/artK 20e ustK 2I Lświadectwo ukończenia pmLartK 20f ustK 1I 2 pkt 1 i ustK 
PI /dokumenty składane do szkoły ponadgimnazjalnejL  artK  20g ustK  1I Ldokumenty składane 
do szkołypolicealnej/artK 20h ustK 1 pkt 1 i 2I ustK 4 i S pkt 1 i 2I L dokumenty do szkoły 
sportowejKKL artK 20i ustK 1 i 2 pkt 1I L publiczne gimnazjum dwujęzyczne-dokumentyL artK 20j 
ustK  1 i  2 pkt 1I L  dokumenty do szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznejI lub oddziału L artK 
20k ustK 1 i S Ldokumenty do szkoły podstawowej dla dorosłych/ orazartK 20r ustK 1 i 2I 
Lkwalifikacyjne kursy zawodowe/ odpowiednio:  

a) świadectwo ukończenia szkołóI a w przópadkuI o któróm mowa w artK 20k ustK 1 pkt 1 - 
dokument potwierdzającó ukończenie klasó piątej szkołó podstawowejI 

b) zaświadczenie o szczegółowóch wónikach sprawdzianu lub egzaminuI o któróch mowa w artK 
9ustK 1 pkt 1 i 2I 

d) zaświadczenie o uzóskaniu tótułu laureata lub finalistó ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowóch lub tótułu laureata konkursów przedmiotowóch o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkimI przeprowadzonóch zgodnie z przepisami wódanómi na podstawie artK 
22ustK 2 pkt 8I 

f) opinię wódaną przez publiczną poradnię psóchologiczno-pedagogicznąI w tóm publiczną 
poradnię specjalistócznąI w sprawie pierwszeństwa w przójęciu ucznia z problemami 
zdrowotnómi do szkołó ponadgimnazjalnejI 
 

PK aokumentóI o któróch mowa w ustK 2 pkt 1 litK b- d: 
J orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

- prawomocnó wórok sądu rodzinnego orzekającó rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnóm wóchowówaniu dziecka oraz niewóchowówaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, 

-dokument poświadczającó objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

oraz pkt 4 litK aI b i d- g: 
J świadectwo ukończenia szkołó lub dokument potwierdzającó ukończenie klasó piątej szkołó 
podstawowej, 
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-  zaświadczenie o szczegółowóch wónikach sprawdzianu lub egzaminuI 

J zaświadczenie o uzóskaniu tótułu laureata lub finalistó ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowóch, 

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnóch, 

- opinię wódaną przez publiczną poradnię psóchologiczno-pedagogiczną, 

-orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, 

są składane w oróginaleI notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego zgodnie z artK TSa § 1 hodeksu postępowania administracójnego odpisu lub 
wóciągu z dokumentuK  

4K aokumentóI o któróch mowa w ustK 2 pkt 4 litK a i bI  

J świadectwo ukończenia szkołó lub dokument potwierdzającó ukończenie klasó piątej szkołó 
podstawowej, 

-  zaświadczenie o szczegółowóch wónikach sprawdzianu lub egzaminuI 

mogą bóć składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oróginałem przez 
dórektora szkołóI którą kandódat ukończółK  

RK aokumentóI o któróch mowa w ustK 2 pkt 1 litK b-d  

J orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

- prawomocnó wórok sądu rodzinnego orzekającó rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnóm wóchowówaniu dziecka oraz niewóchowówaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, 

-dokument poświadczającó objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

oraz pkt 4 litK d-gI  
- zaświadczenie o uzóskaniu tótułu laureata lub finalistó ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowóch, 

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnóch, 

- opinię wódaną przez publiczną poradnię psóchologiczno-pedagogiczną, 

-orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, 

mogą bóć składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oróginałem przez 
rodzica kandódata lub pełnoletniego kandódataK  

SK lświadczeniaI o któróch mowa w ustK 2I składa się pod rógorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszówóch zeznańK pkładającó oświadczenie jest obowiązanó do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "gestem świadomó odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszówego oświadczeniaK"K hlauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszówóch zeznańK  
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