
 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA 

ROK SZKOLNY 2014/ 2015 
 

do 3 marca 2014 r. 

(do godz. 15.00) 

Składanie do Dyrektora szkoły deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego (art.20w u.o.s.o.) 

od 10 marca do 04 kwietnia 2014 r. 

(do godz. 15.00) 

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka zamieszkałego na 
terenie Gminy m. Radomia do oddziałów przedszkolnych 
(wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony 
internetowej szkoły) 

od 07 kwietnia do 10 kwietnia 2014 r. 

  

I etap rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych na obszarze 
Gminy m. Radomia 

11 kwietnia 2014 r. 

(godz. 8.00) 
Szkoła ogłasza wyniki rekrutacji 

od 11 kwietnia do 15 kwietnia 2014 r. 

(do godz. 15.00) 

Rodzic dziecka zakwalifikowanego do szkoły po I etapie 
rekrutacji potwierdza w sekretariacie wolę nauki 

15 kwietnia 2014 r. 

(do godz. 15.30) 

Szkoła przesyła informację do organu prowadzącego o  
liczbie przyjętych dzieci, liczbie nieprzyjętych i liczbie  
wolnych miejsc po I etapie rekrutacji 

16 kwietnia 2014 r. 

(godz. 10.00) 

Szkoła ogłasza listy przyjętych, listy nieprzyjętych lub liczbę 
wolnych miejsc w placówkach (zestawienie przesłane przez 
organ prowadzący) 

16 kwietnia 2014 r. 

(do godz. 15.00) 

Szkoły przekazują wnioski uczniów nieprzyjętych do danej 
szkoły do placówek wymienionych we wniosku jako  
placówka 2-3 wyboru i potwierdzają ich przekazanie 

od 16 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r. 

(do godz. 15.00) 

II etap rekrutacji 

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka dla kandydatów 
zamieszkałych na terenie Gminy m. Radom, którzy nie  
zostali zakwalifikowani bądź nie złożyli wniosków w I etapie 
rekrutacji oraz dla kandydatów zamieszkałych poza terenem 
Gminy m. Radomia do oddziałów przedszkolnych 
(wnioski można pobrać w sekretariacie lub ze strony 
internetowej szkoły) 

od 19 maja do 21 maja 2014 r. 

II etap rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych na terenie 
Gminy m. Radomia, którzy nie zostali przyjęci po I etapie 
rekrutacji bądź nie złożyli wniosku oraz dla kandydatów 
zamieszkałych poza obszarem Gminy m. Radomia 
(jeśli po I rekrutacji są wolne miejsca) 

22 maja 2014 r. 

(godz. 8.00) 
Szkoła ogłasza wyniki II etapu rekrutacji 

od 22 maja do 26 maja 2014 r. 

(do godz. 15.00) 

Rodzic dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie 
potwierdza w sekretariacie wolę nauki 

26 maja 2014 r. 

(godz. 15.30) 

Szkoła ogłasza listy przyjętych, listy nieprzyjętych lub liczbę 
wolnych miejsc w placówce po II etapie rekrutacji 

od 27 maja do 22 sierpnia 2014 r. 

(do godz. 15.00) 

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej 

od 25 sierpnia do 26 sierpnia 2014 r. 
Rekrutacja uzupełniająca 
(jeśli po II etapie  rekrutacji są wolne miejsca) 

27 sierpnia 2014 r. 

(godz. 8.00) 

Szkoła ogłasza listy przyjętych, listy nieprzyjętych lub liczbę 
wolnych miejsc w placówkach po rekrutacji uzupełniającej 

 


