WNIOSEK O UZNANIE ŚWIADECTWA WYDANEGO ZA GRANICĄ
Lublin, ...................................……..
(data)

Kurator Oświaty w Lublinie
ul. 3 Maja 6
20-950 Lublin
Wypełnić drukowanymi literami:

1. Imię...................................................................................................................................................................
2. Nazwisko..........................................................................................................................................................
3. Miejsce i data urodzenia ……………………………………………………………………………………..
4. Nazwa i numer świadectwa…………………………………………………………………………………..
5. Kraj wydania świadectwa ...............................................................................................................................
6. Adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
(lub adres instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą)

.............................................................................................................................................………………….
Proszę o uznanie posiadanego przeze mnie świadectwa (dyplomu) zagranicznego za dokument potwierdzający
w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie:
(zaznacz właściwe)

� podstawowe,
� gimnazjalne
� zasadnicze zawodowe
� zasadnicze branżowe
� średnie branżowe
� średnie
� uprawnienie do kontynuacji nauki
�� uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
Decyzję o uznaniu świadectwa zamierzam złożyć:
..................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/uczelni wyższej )

Decyzję wraz z oryginałami dokumentów wydanych za granicą:
□ odbiorę osobiście
tel. kontaktowy ………………………… adres e-mail: ............................................................................
(celem poinformowania o terminie odbioru decyzji)

□ proszę przesłać na adres .................................................................................................................................
...............................................................
(podpis osoby składającej wniosek)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO
informuję, iż:
•
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
•
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uznania wykształcenia zdobytego za granicą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
•
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.
•
posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich
usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
•
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
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ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 1. Zalegalizowany oryginał lub duplikat świadectwa/dokumentu uzyskanego za granicą – do wglądu;
□ 2. Oryginał lub duplikat świadectwa/dokumentu uzyskanego za granicą – do wglądu lub kopia potwierdzona
notarialnie za zgodność z oryginałem świadectwa/dokumentu uzyskanego za granicą z umieszczoną albo
dołączoną apostille w przypadku państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r.
Nr 112, poz. 938 i 939);
W przypadku gdy świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia:
□ 3. Wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu
kształcenia,
□ 4. Wykaz przedmiotów i zajęć realizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi
ocenami,
□ 5. Informacja o zrealizowanym programie nauczania dotycząca treści kształcenia, planowego czasu nauki i
skali ocen,
□ 6. Informacja o uzyskanym prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego
systemie zostało wydane świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w
państwie wydania dokumentu oraz o ich zakresie,
Dokumenty wymienione w punktach 3-6 powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję
edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w
którego systemie edukacji wydano świadectwo.
□ 7. Tłumaczenie na język polski świadectwa po jego zalegalizowaniu/opatrzeniu apostille oraz innych
dokumentów sporządzonych w języku obcym,
□ 8. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano świadectwo - upoważnienie wystawione
przez właściciela świadectwa;
□ 9. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy osób
niebędących obywatelami polskimi, o którym mowa w § 3 ust.1 rozporządzenia).
□ 10. Kserokopie wszystkich przedstawianych wraz z wnioskiem dokumentów.

………………………………………………
(podpis osoby składającej wniosek)

Do wypełnienia po rozpatrzeniu sprawy

Kwituję odbiór decyzji oraz oryginałów złożonych dokumentów
Miejsce i data: Lublin, .................................

..................................................
(podpis wnioskodawcy)
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