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REKRUTACJA 2021 

 

DOKUMENTY WYMAGANE W CZASIE REKRUTACJI 

I. Etap I  
od 17 maja do 21 czerwca 2021 r., do godz. 15.00- do klas 1A, 1B, 1D 
od 17 maja do 31 maja 2021 r., do godz. 15.00- do klasy 1C dwujęzycznej 

1. Wniosek o przyjęcie - wydruk z systemu elektronicznego. 
2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4. 1-7 opisane w kryteriach przyjęć, jeżeli spełnianie 

kryteriów zostało zaznaczone we wniosku o przyjęcie do szkoły. 

II. Etap II  
od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz.14.00  

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez 
dyrektora szkoły podstawowej. 

2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał lub kserokopia 
potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej. 

3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 
lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

III. Etap III  
od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00  

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał. 
2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty - oryginał. 
3. Kwestionariusz osobowy. 
4. Dwa zdjęcia legitymacyjne. 
5. Karta zdrowia. 
6. Zgoda na objęcie ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną. 
7. Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o chęci uczestniczenia w zajęciach z religii                          

lub etyki. 
8. Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie. 
9. Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych                

w szkole. 
10. Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące przekazywania informacji                                    

o podejrzeniach dotyczących podejmowania przez córkę lub syna zachowań ryzykownych (m.in. 
kontakt z substancjami psychoaktywnymi). 

11. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych. 
12. Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy 

dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii). 
13. Zaświadczenie o chorobie przewlekłej. 
14. Informacja dotycząca postępowania z uczniem chorym. 
15. Orzeczenie o niepełnosprawności. 


