
Harmonogram działań kandydata do publicznych liceów, techników, szkół branżowych 
I stopnia w Radomiu w ramach elektronicznej rekrutacji zasadniczej na rok szkolny 
2019/2020 

Rekrutacja zasadnicza 

Termin Działanie 

od 13 maja od godz. 8.00  
do 20 maja do godz. 15.00 
 
 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 
Wszyscy kandydaci logują się i uzupełniają wniosek, 
wybierają maksymalnie CZTERY szkoły, a w nich dowolną 
liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów układają  
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.  
 
Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego 
rodziców/opiekunów prawnych oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają 
w szkole pierwszego wyboru. 

od 21 maja  
do 24 maja 
(w terminie wyznaczonym przez 
szkołę) 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół z oddziałami 
sportowymi lub szkół mistrzostwa sportowego przystępują do 
prób sprawności fizycznej w każdej szkole umieszczonej na 
liście preferencji. 

język angielski  
- 27 maja godz. 15.00 
ósmoklasiści 
- 31 maja godz. 15.00 
gimnazjaliści 
język niemiecki  
- 29 maja godz. 15.00 
język hiszpański  
- 30 maja godz. 14.00 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół z oddziałami 
dwujęzycznymi przystępują do sprawdzianu kompetencji 
językowych w szkole z oddziałem dwujęzycznym 
umieszczonej na liście preferencji. 

27 - 28 maja 

(w terminie wyznaczonym przez 
szkołę) 

Kandydaci, którzy wybrali na liście preferencji Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa 
Brandta w Radomiu, biorą udział w egzaminie wstępnym. 
Szczegóły rekrutacji na stronie www.plastyk.radom.pl 

3 czerwca godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości wyników egzaminu 
wstępnego do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół 
Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. 

7 czerwca do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji 
językowych. 

od 17 czerwca od godz. 10.00 
do 19 czerwca do godz. 16.00 

Kandydaci, którzy złożyli wniosek w terminie majowym mogą 
zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. 

od 20 czerwca od godz. 10.00  
do 28 czerwca do godz. 15.00 
 

Kandydaci do szkół zawodowych, którzy dokonali wyboru 
kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako 
pierwszego wyboru otrzymują ze szkoły skierowanie na 
badanie lekarskie 



 

24 - 27 czerwca 
(w terminie wyznaczonym przez 
szkołę) 

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu 
kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla 
kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów  
w pierwszym terminie. 

28 czerwca godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
wyników prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu 
kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim 
terminie 

od 21 czerwca od godz. 12.00 
do 28 czerwca do godz. 16.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub 
sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność 
przez gimnazjum lub szkołę podstawową). 

do 15 lipca Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 
dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie 
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

16 lipca  godz. 12.00 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona 
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia 

od 16 lipca od godz. 12.00 
do 18 lipca do godz. 16.00 

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy 
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 
kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,  
z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 
prawo oświatowe 

od 16 lipca od godz. 12.00 
do 24 lipca do godz. 10.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe 

25 lipca godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 


