
Rekrutacja 2020/2021 
 
 
 
Zanim złożysz dokumenty:  

 kup białą sznurowaną teczkę A4 na dokumenty 

 wydrukuj wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji  

UWAGA!!! 

Kandydaci, którzy złożą wnioski elektroniczne zobowiązani są na etapie 

dostarczania do szkoły świadectwa ukończenia szkoły dostarczyć je w białej 

sznurowanej teczce opisanej zgodnie z wzorem opisu teczki 

 

 skompletuj dokumenty wymienione w załącznikach do wniosku  

 wydrukuj i wypełnij opis teczki (wzór poniżej)  

 naklej opis teczki na jej pierwszą stronę  

 
 

Wzory dokumentów do wydrukowania:  

 opis białej sznurowanej teczki składanej do szkoły (załącznik nr 1) 

 oświadczenie woli podjęcia nauki (załącznik nr 2) 

 oświadczenie o rezygnacji ze szkoły (załącznik nr 3) 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 4) 

 oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

z jego rodzicem (załącznik nr 5A) 

 oświadczenie, że drugi z rodziców  zna dalszą drogę edukacyjną dziecka (załącznik nr 5B) 

(wypełniamy w przypadku braku podpisu jednego z rodziców na wniosku, np. rodzic 

za granicą, mieszka w innym mieście, itp.) 

 oświadczenie składane w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio 

zaświadczenia lub orzeczenia (załącznik nr 6) 

 

Wypełnić czytelnie drukowanymi literami!!! 
 



 

(wypełnij drukowanymi literami -  w każdej kratce jeden znak) 
Nazwisko 

                    
Imię  

                    
Adres zamieszkania 
ulica/miejscowość 

                    
numer domu/ numer mieszkania                                                                          kod pocztowy 

          -    
miejscowość (poczta) 

                    
województwo 

                    
Telefony do kontaktu 

                    
 

....................................... 
numer  z systemu  

(wpisuje osoba przyjmującą teczkę) 
 
 
 

Szkoła 
 

……………………………… 
 

 

Techniczne Zakłady Naukowe 
im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie 

ul. Jasnogórska 84/90 
 

TECHNIKUM  nr  5 
 

Zawartość  teczki (wypełnia osoba przyjmująca dokumenty): 

 Podanie złożone dnia ………………………………………………………………………………………………. 

 Zaświadczenie lekarskie złożone dnia ………………………………………………………………………. 

 Poziomy języków  (angielski poziom …………..…………, niemiecki poziom ……………………) 

 Opinia PPP lub inna dotycząca problemów zdrowotnych (razem z podaniem) 

 Dokument potwierdzający tytuł laureata lub finalisty (razem z podaniem) 

 Dokument potwierdzający jedno z kryteriów (razem z podaniem – zaznacz odpowiednie):  

 wielodzietność rodziny kandydata;  

 niepełnosprawność kandydata;  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;   

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 Kopie dokumentów (świadectwo, egzamin lub zaświadczenie zwolnienia z egzaminu) złożone dnia…………………….…… 

 Oryginały dokumentów (świadectwo, egzamin lub zaświadczenie zwolnienia z egzaminu) złożone dnia….……..………… 

 3 zdjęcia legitymacyjne złożone dnia ……………………………………………. 

 Karta zdrowia złożona dnia …………………………………………………………... 

 Oświadczenie woli złożone dnia ……………………………………………………. 

 Otrzymałem skierowanie na badania lekarskie dnia…………………………………………….Podpis…………………………………………. 

 TECZKA  KOMPLETNA  na dzień:   …………….…   ………………  2020r.  Podpis ………………………………………………………………… 

 INNE UWAGI PO ZAKOŃCZONEJ REKRUTACJI np. rezygnacja: …………………………………………………………………………………… 



 

Załącznik nr 2  

 
 
 

..............................................................                                                                                                        

Numer  ewidencyjny  z  systemu 

Częstochowa, dn. ................. 2020r. 

 

OŚWIADCZENIE WOLI 

 

Ja, .......................................................................................................................... 
nazwisko i imię /imiona/ 

 

począwszy od roku szkolnego 2020/2021 wyrażam wolę podjęcia nauki  

w Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów Naukowych im gen. Władysława 

Sikorskiego w Częstochowie. Zobowiązuję się jednocześnie do wykonania 

w wyznaczonym terminie badań lekarskich. 

 

 

........................................... 

podpis kandydata 

............................................ 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3  

 

..............................................................                                                                                                        

Numer  ewidencyjny  z  systemu 

Częstochowa, dn. ................. 2020r. 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI 

 

Ja, ........................................................................................................................... 
nazwisko i imię /imiona/ 

 

rezygnuję z podjęcia nauki  w Technikum Nr 5 Technicznych Zakładów 

Naukowych im gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie w roku szkolnym 

2020/2021. Potwierdzam odbiór kompletu złożonych przeze mnie dokumentów 

w obecności rodzica/ prawnego opiekuna. 

 

 

........................................... 

podpis kandydata 

............................................ 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 

 

 

......................................................................                

    imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Częstochowa, dn. .................2020r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA 

 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

imię i nazwisko kandydata 
 

wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje się (troje, czworo, pięcioro…) 

dzieci. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

 

 

 ……………………............................................ 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5A  

 

 
.....................................................................                                                                                                         

   imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Częstochowa, dn. .................2020r. 

 

 

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA 

ORAZ  

NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA Z JEGO RODZICEM 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

................................................................................................................................ 
nazwisko i imię /imiona/ kandydata 

 

wychowuję samotnie jako:  

(panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji, osoba rozwiedziona)1 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2. 

 

 

 ……………………............................................ 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

1 Właściwe podkreślić - zgodnie z art. 150 pkt 2,3,5 Prawo Oświatowe do oświadczenia należy 

dołączyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego 

zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub 

separację lub akt zgonu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 

2 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 



 

Załącznik nr 5B  

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Ja, .................................................................................................................(matka / ojciec)1 
                                                  nazwisko i imię rodzica składającego oświadczenie 
 
oświadczam, że  Rodzic  

 
................................................................................................................................................ 

nazwisko i imię matki/ ojca (drugiego rodzica) 
 

został poinformowany o dalszej ścieżce edukacyjnej dziecka: 

 
……………………….................................................................................... 

nazwisko i imię dziecka 
i wyraża na to zgodę.  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2. 

 

 

 ……………………............................................ 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zaznacz właściwe 

2 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 Częstochowa, dn. ................. 2020r. 



 

Załącznik nr 6  

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Ja, .................................................................................................................(matka / ojciec)1 
                                                  nazwisko i imię rodzica składającego oświadczenie 
 
oświadczam2, że nie mam możliwości przedłożenia zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego  

mojego Dziecka w wyznaczonym terminie z powodu ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia dokumentu do dnia 25 września 2020r. 3 

 

 

 ……………………............................................ 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zaznacz właściwe 

2 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 

lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, 

wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej 

lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został 

przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020. 

3 Dz.U. z 2020r. poz. 657 - Niezłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, odpowiednio zaświadczenia 

lub orzeczenia, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, 

do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale 

realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

 Częstochowa, dn. ................. 2020r. 


