
UCHWAŁA NR 463/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia 
organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta 

Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 144 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 
uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta 
Radomia oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:
1) kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe - 20 pkt;
2) kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsce w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych formach 
współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 
rozwijające uzdolnienia - 10 pkt;
3) rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce - 5 pkt.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określonych w § 1, które przedkłada 
rodzic/prawny opiekun lub kandydat pełnoletni:
1) kryterium określone w § 1 pkt 1 potwierdza pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych lub 
przedstawienie prac wykonanych przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację;
2) kryterium określone w § 1 pkt 2 dokumentuje się przedstawieniem do wglądu dokumentów (protokoły, 
publikacje, dyplomy, medale, puchary, itp.) potwierdzających osiągnięte sukcesy lub świadectw potwierdzających 
uczestnictwo;
3) kryterium określone w § 2 pkt 3 dokumentuje się złożeniem oświadczenia.
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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w Radomiu

Dariusz Wójcik

Id: 2CEAAB04-289C-4E99-89E2-53E3F9E076B0. Uchwalony Strona 1




