
 

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W PROCESIE REKRUTACJI 

 
1. Wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy: 

 Technikum Elektryczno-Energetyczne, 

 Branżowa Szkoła I stopnia Elektryczna. 

Kandydaci wypełniają w formie elektronicznej na stronie 

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/ a następnie po wydrukowaniu podpisany składają  

w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru.   
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  
3. 2 szt. zdjęć podpisanych (na odwrocie) imieniem i nazwiskiem.   
4. Dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia w konkursach  

(wykaz konkursów dostępny pod podanym poniżej linkiem) 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?szukaj=wykaz&gdzie=0&menu=2 

&item=100&page=7068&pnr=1  
5. Dodatkowe dokumenty (tylko w przypadku, gdy dotyczy kandydata): 

 

L.p. Kryterium Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium 

1. Wielodzietność rodziny kandydata 
pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  

(załącznik nr 2), 

2. Niepełnosprawność kandydata 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność, 

3. Niepełnosprawność jednego rodzica kandydata 
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy 

lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności, 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy 

lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności, 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy 

lub wojewódzki zespół orzekający o niepełnosprawności, 

6. 
Samotne wychowanie kandydata  

w rodzinie 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód/separację lub akt zgonu albo oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z rodzicem (załącznik nr 1), 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

decyzja z MOPS o przyznaniu świadczenia 

 z tytułu sprawowania pieczy nad dzieckiem  

w formie rodziny zastępczej. 



         Załącznik nr 1 

 

Bydgoszcz, dnia …..………………… 
 
 
 

 

…………………………………  
imię i nazwisko Wnioskodawcy  
…………………………………  
………………………….............  
adres zamieszkania 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ………………………………………….............  
imię i nazwisko 

  
kandydujące do szkoły ponadgimnazjalnej oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem. 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 
 

 

………………………………  
podpis 



   

Załącznik nr 2 

 Oświadczenie potwierdzające spełnienie 

przez kandydata kryteriów ustawowych 

 

 
 

……………………………  
miejscowość/ data 

 

...………………………………  
nazwisko i imię

1 

 
………………………………..  
numer i seria dokumentu tożsamości 
 
 
 

OŚWIADCZENIE
2 

 
Oświadczam, że:  


3
…………………………………………wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (3+) 

nazwisko i imię dziecka 

 


4
samotnie wychowuję…………………………………………………....... w rodzinie  

nazwisko i imię dziecka 

 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5
. 

 
 
 

 

………………………………………………………..  
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 

 
1
  “Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu 

 
2
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez 

kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  
3
 zaznaczamy x jeżeli dana sytuacja występuje. 

4
 

zaznaczamy x jeżeli dana sytuacja występuje.  
5
 zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze 

zm.) – samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, 

osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że, osoba taka 

wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 



 


