
Dokumenty rekrutacyjne 

1. Składane razem z wnioskiem (do 14 lipca do godziny 15:00): 

 kopia świadectwa ukończenia szkoły poświadczona za zgodność z oryginałem (lub 

oryginał), 

 kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczo-

na za zgodność z oryginałem (lub oryginał), 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu woje-

wódzkim lub ponadwojewódzkim, 

 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specja-

listyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do 

szkoły ponadpodstawowej, 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnospraw-

ność,  

 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub 

członka rodziny kandydata lub orzeczenie równoważne, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żad-

nego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

2. Składane w terminie od 23 lipca do 30 lipca do godziny 15:00 (potwierdzenie woli podjęcia 

nauki): 

 oryginały świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o szczegółowych wyni-

kach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie był złożony wcześniej), 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowot-

nych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
1
, 

 2 zdjęcia o wymiarach 33mm × 42mm opisanych (imię i nazwisko, data urodzenia), 

 karty zdrowia, 

 kwestionariusz osobowy z deklaracją wyboru języka obcego
2
 i przedmiotu rozwijają-

cego zainteresowania
3
 (można wypełnić komputerowo), 

 oświadczenie dotyczące nauki religii, etyki. 

                                                           
1
 Dotyczy kandydatów do technikum. 

2
 Wszyscy uczniowie będą kontynuować naukę języka angielskiego. W przypadku kandydatów do liceum jako 

drugi język można wybrać jeden spośród: francuski, niemiecki, rosyjski. W przypadku kandydatów do techni-

kum – drugim nauczanym językiem jest język niemiecki.  
3
 Wybór spośród zaproponowanych przedmiotów dotyczy tylko kandydatów do liceum. Zajęcia będą zorgani-

zowane w zależności od liczby chętnych. 

http://www.mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20rodzinie%20wielodzietnej.docx
http://www.mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20samotnym%20wychowywaniu%20dziecka.docx
http://www.mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/O%C5%9Bwiadczenie%20o%20samotnym%20wychowywaniu%20dziecka.docx
http://www.mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2020.docx
http://www.mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2020.docx
http://www.mickiewicz.net.pl/rekrutacja/2020/religia%20i%20etyka%20-%20o%C5%9Bwiadczenie.pdf

