Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.
Do klas I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017
posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

przyjmuje

się

kandydatów

I. Informacje ogólne
1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, kandydaci
zamieszkali w tym obwodzie przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia
rodziców.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne
gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami:
 rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie
3 wybranych przez siebie gimnazjów i dowolnej liczby oddziałów w ramach danej
szkoły, układając własną listę preferencji;
 niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek
o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru tj. tej która
umieszczona jest na pierwszym miejscu na liście preferencji;
 kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami rekrutacji do klas pierwszych
gimnazjum (patrz niżej).
3. Podstawą zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziału integracyjnego lub oddziału
specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:
 wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do klasy pierwszej integracyjnej
w gimnazjum prowadzącym tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania
w sekretariacie ww. Wydziału - pokój 268);
 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Uczniowie nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są
do oddziału integracyjnego (15 uczniów w oddziale liczącym nie więcej niż 20 uczniów) na
takich samych zasadach jak do oddziału ogólnodostępnego.
5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), są
przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej.
6. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 będzie
z
wykorzystaniem
systemu
informatycznego,
w
terminach
w harmonogramie działań kandydata (patrz niżej).

prowadzone
określonych

7. Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl - zakładka Nabór do
gimnazjów (strona będzie aktywna: od 8 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 - zapoznanie
z ofertami publicznych gimnazjów, 11 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 - rozpoczęcie

rejestracji).
8. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą
rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia (tj. w terminach określonych
w harmonogramie działań kandydata), jednak:
 data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 data i godzina wydrukowania wniosku,
 data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka (o przyjęciu nie decyduje kolejność
zgłoszeń).
9. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu:
 wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje
rodziców/prawnych opiekunów, składają go w szkole pierwszego wyboru.
10. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i internetu:
 pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
 wypełniają go odręcznie i składają (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych
opiekunów) w szkole pierwszego wyboru,
 informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu
informatycznego dyrektor szkoły.
Podpisy złożone we wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji
ze stanem faktycznym. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych
we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie
rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły
pierwszego wyboru/szkoły obwodowej albo upoważniony pracownik szkoły.
11. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:
 wielodzietność rodziny kandydata - zgodnie z art. 20b ust. 1 ustawy o systemie
oświaty: rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci;
 za osobę samotnie wychowującą dziecko – zgodnie z art. 20b ust. 2 ww. ustawy:
uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną,
kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do
której orzeczono separację, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę
pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw
rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
12. Tryb odwołania od wyników rekrutacji (art. 20zc ust. 6 -9 ustawy):
 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkole z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły;
 komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez
rodzica/opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz
liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;
 rodzic/opiekun prawny kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia może
złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły;
 dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia

i powiadamia rodzica/opiekuna prawnego kandydata o rozstrzygnięciu;
 rodzic /opiekun prawny kandydata może złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu
administracyjnego.
II.

Rekrutacja do oddziałów ogólnodostępnych

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w oparciu o ujednolicone kryteria
rekrutacyjne we wszystkich gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasta Radomia. Kryteria te zostały określone w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 260/2015
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Zgodnie z ww. Uchwałą podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
następujące kryteria podstawowe (maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów
to 60):
1. Wynik sprawdzianu w klasie VI – maksymalnie 40 punktów (w przypadku przeliczania
na punkty wyników sprawdzianu przyjmuje się, że wynik z części pierwszej i wynik
z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2);
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów;
3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –
maksymalnie 13 punktów tj.:
a) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
b) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub
międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy o systemie oświaty:
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty;
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
c) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów;
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu








ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 10 punktów;
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych
ramowym
planem
nauczania
szkoły
artystycznej
– 7 punktów;
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych
ramowym
planem
nauczania
szkoły
artystycznej
– 5 punktów;
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów;
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty.

e) uzyskanie wysokiego miejsca* w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punkcie
a - d artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – 4 punkty;
 krajowym – 3 punkty;
 wojewódzkim – 2 punkty;
 powiatowym – 1 punkt.
* Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do
końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.
4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 2 punkty.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w ramach kryteriów podstawowych
są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 - po jednym
punkcie za każde kryterium:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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.

Rejestracja
kandydatów
do
oddziałów
ogólnodostępnych
odbywa
w terminach określonych w harmonogramie działań kandydata (patrz niżej).

się

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
 w zakresie pkt 1 – zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie VI;
 w zakresie pkt 2,3,4 – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (osiągnięcia
wymienione na świadectwie szkoły podstawowej);
 w zakresie pkt 5 a) – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 w zakresie pkt 5 b), c), d), e) - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z póź. zm);
 w zakresie pkt 5 f) - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego
rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem;
 w zakresie pkt 5 g) – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).
Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny
kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych
dokumentów.
III. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych

1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym
przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego
na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną w danej szkole (termin sprawdzianu
i szczegółowe informacje podane będą na stronach internetowych szkół).
2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, jest
większa niż liczba wolnych miejsc w szkole w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
a)
b)
c)
d)

wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa powyżej;
wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej;
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.

Maksymalną liczbę punktów za kryteria wymienione w punkcie b - d określa Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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.

Rejestracja
kandydatów
do
oddziałów
dwujęzycznych
odbywa
się
w terminach określonych w harmonogramie działań kandydata (patrz niżej).
Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział
dwujęzyczny, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez
oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do 10 maja br.
Kandydat,
którego
wniosek
został
złożony
po
terminie
wskazanym
w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji
językowych i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału
dwujęzycznego.
IV. Rekrutacja do oddziałów sportowych
1. Warunkiem przyjęcia kandydata do oddziału sportowego jest:
a) posiadanie przez kandydata bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego
orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, które zostało
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza;
b) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
c) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
d) uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone
szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (termin i szczegółowe
informacje podane będą na stronach internetowych szkół).
2. W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających ww. warunki jest większa niż liczba
wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
a) wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej;
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Maksymalną liczbę punktów, za powyższe kryteria określa Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2:
a) wielodzietność rodziny kandydata;

b)
c)
d)
e)
f)
g)

niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rejestracja kandydatów do oddziałów sportowych odbywa się w terminach
określonych w harmonogramie działań kandydata (patrz niżej).
Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział
sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez
oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do 10 maja br.
Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie,
nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.
V.

Rekrutacja do szkół artystycznych

1. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Plastycznych
im. Józefa Brandta w Radomiu:
 logują się w systemie,
 uzupełniają i drukują wniosek,
 wydrukowany, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek składają
w gimnazjum pierwszego wyboru.
Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Zespołu Szkół
Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al. J. Grzecznarowskiego 13:
 wniosek o przyjęcie do OSSP- do pobrania ze strony internetowej szkoły lub
w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne na stronie www.plastyk.radom.pl
w zakładce: Rekrutacja.
2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata ubiegającego się o przyjęcie do
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych
im. Oskara Kolberga w Radomiu:
 logują się w systemie,
 uzupełniają i drukują wniosek,
 wydrukowany, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek składają
w gimnazjum pierwszego wyboru.
Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Zespołu Szkół
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 Czerwca 70:
 podanie;
 kwestionariusz - do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły,
ostatni punkt wypełnia lekarz.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne na stronie www.muzycznaradom.pl
w zakładce: Rekrutacja.

Rejestracja kandydatów do szkół artystycznych odbywa się w terminach
określonych w harmonogramie działań kandydata (patrz niżej).
Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie,
nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i nie będzie brał
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły artystycznej.
VI. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w klasie szóstej
szkoły podstawowej, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie
z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
VII. Harmonogram działań kandydata do samorządowego gimnazjum w Radomiu
w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
Termin
od 8 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00

od 11 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00
do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

od 11 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00
do 10 maja 2016 r.
do godz. 15.00

od 11 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00
do 27 maja 2016 r.
do godz. 15.00

Działanie
Kandydaci mają możliwość zapoznania się
z ofertą gimnazjów (bez możliwości rejestracji
wniosków/zgłoszeń)
System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:
www.oswiatawradomiu.pl zakładka: Nabór do
gimnazjum
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do
oddziałów ogólnodostępnych:
 logują się w systemie,
 uzupełniają wniosek/zgłoszenie,
 wypełniają i drukują wniosek/zgłoszenie,
 wydrukowany, podpisany przez siebie
i rodziców/opiekunów prawnych
wniosek/zgłoszenie składają w gimnazjum
pierwszego wyboru.
Uwaga!
W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie
wniosku/zgłoszenia w gimnazjum pierwszego
wyboru kandydat nie podlega rekrutacji!
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do
oddziałów sportowych i dwujęzycznych:
 logują się w systemie,
 uzupełniają wniosek,
 wypełniają i drukują wniosek,
 wydrukowany, podpisany przez siebie
i rodziców/opiekunów prawnych wniosek
składają w gimnazjum pierwszego wyboru.
Uwaga!
W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie
wniosku w gimnazjum pierwszego wyboru
kandydat nie podlega rekrutacji !
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
w Radomiu:






od 11 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00
do 31 maja 2016 r.
do godz. 15.00

od 13 maja 2016 r.
do 19 maja 2016 r.
(w terminie wyznaczonym przez szkołę)

od 18 maja 2016 r.
do 19 maja 2016 r.
(w terminie wyznaczonym przez szkołę)

od 30 maja 2016 r.
do 31 maja 2016 r.
(w terminie wyznaczonym przez szkołę)
od 13 czerwca 2016 r.
do 14 czerwca 2016 r.
(w terminie wyznaczonym przez szkołę)

31 maja 2016 r. godz. 14.30

logują się w systemie,
uzupełniają wniosek,
wypełniają i drukują wniosek,
wydrukowany, podpisany przez siebie
i rodziców/opiekunów prawnych wniosek,
składają w gimnazjum pierwszego wyboru.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji
dostępne na stronie www.plastyk.radom.pl .
Uwaga!
W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie
wniosku w gimnazjum pierwszego wyboru
kandydat nie podlega rekrutacji !
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga w Radomiu:
 logują się w systemie,
 uzupełniają wniosek
 wypełniają i drukują wniosek,
 wydrukowany, podpisany przez siebie
i rodziców/opiekunów prawnych wniosek,
składają w gimnazjum pierwszego wyboru.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji
dostępne na stronie www.muzycznaradom.pl.
Uwaga!
W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie
wniosku w gimnazjum pierwszego wyboru
kandydat nie podlega rekrutacji !
Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji
oddział sportowy przystępują, w terminie
wyznaczonym przez szkołę, do prób sprawności
fizycznej w każdym gimnazjum z oddziałem
sportowym umieszczonym na liście preferencji.
Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji
oddział dwujęzyczny przystępują, w terminie
wyznaczonym przez szkołę, do sprawdzianu
predyspozycji językowych w każdym gimnazjum
z oddziałem dwujęzycznym umieszczonym na
liście preferencji.
Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji
Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta
w Radomiu, biorą udział w egzaminie wstępnym.
Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia
w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga w Radomiu, biorą udział w egzaminie
wstępnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali

3 czerwca 2016 r. godz. 14.30

15 czerwca 2016 r. godz. 14.30

od 24 czerwca 2016 r. od godz. 8.00
do 28 czerwca 2016 r. do godz.15.00

pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji
językowych.
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
egzaminu wstępnego do Ogólnokształcącej
Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Szkół
Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
egzaminu wstępnego do Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.
Kandydaci wprowadzają samodzielnie do
systemu swoje wyniki sprawdzianu
zewnętrznego oraz informacje o innych
osiągnięciach ( w przypadku problemów
z wprowadzeniem osiągnięć należy kontaktować
się ze szkołą podstawową do której uczęszczał
kandydat).
Rodzice/ Opiekunowie prawni kandydatów, którzy
złożyli zgłoszenie w gimnazjum obwodowym,
składają oryginał świadectwa
i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
Rodzice/ Opiekunowie prawni kandydatów, którzy
złożyli wniosek w szkole pierwszego wyboru
dołączają kserokopie świadectwa, wyniku
sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów
oraz przedstawiają oryginały tych dokumentów do
wglądu.

15 lipca 2016 r. godz. 14.30

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

od 18 lipca 2016 r. od godz. 8.00
do 19 lipca 2016 r. do godz. 15.00

Rodzice/ Opiekunowie prawni kandydatów
potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum
poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych
dokumentów (nie dotyczy kandydatów, którzy
złożyli oryginały na wcześniejszym etapie).
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów
w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania
do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego
gimnazjum.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

21 lipca 2016 r. godz. 14.30

VIII. Postępowanie uzupełniające
Termin
od 22 lipca 2016 r.
do 29 lipca 2016 r. do godz.15.00

od 1 sierpnia 2016 r.
do 2 sierpnia 2016 r.
(w terminie wyznaczonym przez szkołę)

Działanie
Kandydaci składają wniosek bezpośrednio
w wybranej szkole dysponującej wolnymi
miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do
oddziału dwujęzycznego przystępują, w terminie
wyznaczonym przez szkołę, do sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych.
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do
oddziału sportowego przystępują, w terminie
wyznaczonym przez szkołę, do prób sprawności
fizycznej.

do 3 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji
językowych.

17 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00

od 18 sierpnia 2016 r.
do 19 sierpnia 2016 r. do godz.15.00

22 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
Rodzice/ Opiekunowie prawni kandydatów
potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum
poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych
dokumentów.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów
w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania
do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego
gimnazjum.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

