
 

REGULAMIN REKRUTACJI  

DO BURSY SZKOLNEJ NR 3 W RADOMIU  

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. Dz. U. 2018 poz. 986, 1000, 1290, 1669, 2245             

z późniejszymi zmianami.  

2. Rozporządzenie MEN z dn. 16 marca 2017r. Dz. U. z 2017r. poz.610 w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek.  

3. Uchwała nr 462/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia 

kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

 

Rekrutacja do Bursy odbywa  się w dwóch etapach:  

Etap I – elektronicznie na stronie Portal Oświata w Radomiu 

Etap II – składając kwestionariusz przyjęcia „a ”  lub „ b” w formie  papierowej                                                                                

do Dyrektora Bursy. 

 

ETAP I 

1. Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydat powinien dokonać zgłoszenia na portalu 

Oświata w Radomiu – Nabór – Nabór do Burs. 

2. Elektroniczna  rekrutacja do Bursy  odbywa się następująco: 

• należy wypełnić WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO BURSY 

PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO RADOM OD 1 WRZEŚNIA 2019. 

• Należy zaznaczyć kryteria przyjęcia. Dla każdego z kryteriów przypisana jest 

określona ilość punktów. Szczegółowa punktacja umieszczona jest                         

w Załączniku nr 1. 

• Kandydat, aby wziąć udział w rekrutacji, musi zalogować się                                     

w Zintegrowanym Systemie  Zarządzania Oświatą  we właściwym terminie 

(Terminarz rekrutacji Załącznik nr 3). Następnie powinien zgłosić się osobiście 

do Bursy z wydrukowanym potwierdzeniem zgłoszenia. 

• Kandydat dostarcza osobiście do Bursy WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

KANDYDATA DO BURSY PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO RADOM 

OD 1 WRZEŚNIA 2019.  oraz dokumentację potwierdzającą spełnienie 

określonych  kryteriów ( Załącznik nr 2). 



 

                                                             ETAP II 

  

Od 26 sierpnia 2019 r. kandydaci  pobierają  ze strony internetowej  Bursy                    

„Kwestionariusz”  - załącznik Nr 4  (kwestionariusz „a” – dla uczniów ponadgimnazjalnych 

lub ponadpodstawowych  albo kwestionariusz „b”  – dla słuchaczy zakładów kształcenia 

nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych), wypełniają go i składają                          

do Dyrektora Bursy.  O  przyjęciu decyduje Dyrektor.  

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI: 

 

Załącznik  Nr 1.      Kryteria naboru do burs  - Rok szkolny 2019 / 2020 

Załącznik  Nr 2.      Dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryteriów naboru. 

Załącznik  Nr 3       Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019 / 2020 

Załącznik  Nr 4.      Kwestionariusz przyjęcia : 

     „a”  -   Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych 

     „b”  -   Dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów     

                  pracowników  służb społecznych 

 


