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

(imię/imiona i nazwisko wnioskodawcy)

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

(miejscowość, data)

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

(data i miejsce urodzenia: miasto, państwo)
....................................................................................................
....................................................................................................

(adres zamieszkania)
....................................................................................................

(nr dowodu osobistego/paszportu)
.....................................................................................................

(nr telefonu)

Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

WNIOSEK O UZNANIE ŚWIADECTWA LUB INNEGO DOKUMENTU
Zwracam się z prośbą o uznanie świadectwa/innego dokumentu zagranicznego.................................

.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa świadectwa lub innego dokumentu zagranicznego w oryginalnej pisowni)

wydanego dnia ............................................. przez .................................................................................
(dzień-miesiąc-rok)

(pełna nazwa szkoły/instytucji zagranicznej

.......................................................................................................................................................
w oryginalnej pisowni oraz siedziba szkoły/instytucji zagranicznej w oryginalnej pisowni: miasto, państwo)

dla .................................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko osoby, na które wydano świadectwo lub inny dokument zagraniczny)

urodzonego/nej w dniu ...................................... w ................................................................................
(dzień-miesiąc-rok)

(miejsce urodzenia w oryginalnej pisowni:
miasto, państwo)

zamieszkałego/ej........................................................................................................................................
(adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w województwie kujawsko-pomorskim)

za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie (zaznacz właściwy □):
□ PODSTAWOWE

□ GIMNAZJALNE
□ ZASADNICZE ZAWODOWE
□ ŚREDNIE
lub dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej (zaznacz właściwy □):
□ UPRAWNIENIE DO KONTYNUACJI NAUKI

□ UPRAWNIENIE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA WYŻSZE
Świadectwo lub inny dokument wydany za granicą zostanie złożony w:
.......................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba instytucji, w której zamierza się złożyć świadectwo/inny dokument uzyskany za granicą)

........................................................
(Podpis osoby składającej wniosek)

verte

W załączeniu przedkładam (zaznacz właściwy □):

□ 1. Zalegalizowany oryginał świadectwa/innego dokumentu zagranicznego.
□ 2. Zalegalizowany duplikat świadectwa/innego dokumentu zagranicznego.
□ 3. Oryginał świadectwa/innego dokumentu zagranicznego wraz z

umieszczoną na nim

albo dołączoną do niego apostille.
□ 4. Duplikat świadectwa/innego dokumentu zagranicznego wraz z umieszczoną na nim
albo dołączoną do niego apostille.
□ 5. Kopię oryginału świadectwa/innego dokumentu uzyskanego za granicą potwierdzoną notarialnie
za zgodność z oryginałem z umieszczoną na nim albo dołączoną do niego apostille.
□ 6. Zaświadczenie potwierdzające prawo do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie
w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane świadectwo/inny dokument, w tym
o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.
□ 7. Dokumenty (zaznacz właściwy □):
□ wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz
z uzyskanymi ocenami;
□ wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie
danego etapu kształcenia;
□ informacja o zrealizowanym programie nauczania (zaznacz właściwy □):
□ treści kształcenia,
□ planowy czas nauki,
□ skala ocen.
□ 8. Tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym.
□ 9. Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w sprawie.
□ 10. Kserokopia dokumentu tożsamości - dowód osobisty/paszport (oryginał dokumentu do wglądu).
□ 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
– dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi (oryginał dokumentu do wglądu).

