
Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym musi zostać 
podpisany przez przynajmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. 

  

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym ePUAP lub odręcznie,  
po wydrukowaniu wniosku z systemu. 

 

Wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej odręcznie podpisany przez 

kandydata i jego rodzica/ -ów lub opiekuna/ -ów oraz załączniki, można złożyć: 

1) w wersji papierowej bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru  

lub 
 

2) poprzez konto utworzone bezpośrednio w systemie NABÓR: wygenerowany z programu 

wniosek, podpisany odręcznie przez kandydata i jego rodzica/ -ów lub opiekuna/ -ów, 

umieszczony na koncie (skan lub zdjęcie) przy wypełnionym wcześniej elektronicznym wniosku.  

Po umieszczeniu kompletu dokumentów na koncie kandydata należy złożyć wniosek  

w szkole pierwszego wyboru (dopiero wtedy kandydat będzie brał udział w rekrutacji !).  

NIE WYSTARCZY WYPEŁNIĆ WNIOSKU by brać udział w rekrutacji! By wniosek pojawił się 

w wybranej szkole na koncie w systemie Nabór należy wybrać opcję „Złóż wniosek”. 

W przypadku składania załączników do wniosku - rodzic/ opiekun prawny powinien podpisać je 

odręcznie i załączyć skan/ zdjęcie wraz z wnioskiem. 

 

Wniosek podpisany Profilem Zaufanym oraz załączniki, można złożyć:  

3) poprzez konto utworzone poprzez rządowy system Login.gov.pl (wniosek składa się  

w wersji elektronicznej bez konieczności jego generowania i podpisywania wersji papierowej). 

Instrukcja logowania i składania wniosku będzie umieszczona w zakładce „Dokumenty”. 

 
Ponadto, przypominamy, że załączniki: 

1) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub 

tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie 

z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), 

2) opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej w przypadku uzyskania równorzędnych punktów po pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, 

3) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność kandydata: orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), 

4) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jednego z rodziców/ obojga rodziców/ rodzeństwa 

kandydata: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. 

zm.),  

5) dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie: prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  



6) dokumenty potwierdzające objęcie kandydata pieczą zastępczą: dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 447)  

 - składa się w formie: oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonego zgodnie  

z art. 76a § 1 kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat 

ukończył. 


