
REGULAMIN REKRUTACJI
Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

I. Działania rekrutacyjne: 

1. Do zadań szkoły należy prowadzenie dla kandydatów nieodpłatnie: 1) 
poradnictwa, obejmującego w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, 
programie kształcenia i warunkach nauki w szkole; 2) działalności konsultacyjnej, w 
tym w formie zajęć praktycznych; 3) akcji promocyjnych w szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych (ulotki, plakaty, foldery, spotkania, Dni Otwarte i inne formy) 

2. Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza 
przewodniczącego Komisji do 15 lutego każdego roku. 

3. Komisja realizuje działania związane z rekrutacją kandydatów do Szkoły w okresie 
od daty powołania do zakończenia rekrutacji. 

II. Kwalifikacja kandydatów i warunki przyjęcia:
1. O przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego 

może ubiegać się kandydat, który ma w danym roku kalendarzowym: 
• 6 – 9 lat - dział wstępny – nauka trwa 1 rok,
• 10 - 13 lat – dział dziecięcy – nauka trwa trzy lata, 

2. Nabór do Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego odbywa się na 
podstawie złożonego wniosku wraz z dołączonymi 3 pracami własnymi 
kandydata (format A-4).

III. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) kandydata 
ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Plastycznej składają: 

a. wniosek o przyjęcie do szkoły na formularzu dostępnym w sekretariacie 
szkoły oraz na stronie internetowej szkoły,

φ. dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia ucznia (dyplomy, 
zaświadczenia itp.)

IV. Kryteria naboru

Predyspozycje plastyczne stwierdzone na podstawie analizy 3 prac własnych 
kandydata (format A-4) dołączonych do wniosku o przyjęcie – 0-9 pkt

• oryginalność realizacji – 1 pkt
• trafność zastosowanych środków plastycznych  – 1 pkt
• kompozycja – 1 pkt

Każda praca może otrzymać max. 3 pkt. (3 prace x 3 pkt = 9 pkt)
1. Oceny dołączonych do wniosku prac plastycznych kandydata dokonuje komisja

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nie dysponuje

wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów.
3. Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 
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Załącznik:
1. wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Regulamin przyjęto decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 2.03.2016r.

………………………………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
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Radom, dnia…………………………20…..r.

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie …………………………………………………………........
                                            (nazwisko i imiona kandydata)

                              ……………………………………………………………… 
                                              (data i miejsce urodzenia)

do Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego
w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu

Dział wstępny                        Dział dziecięcy               

 DANE O UCZNIU (UCZENNICY)
Adres ucznia……………………………………………………………………………………
PESEL ucznia………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły macierzystej i klasa …………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………..……
Imiona rodziców/prawnych opiekunów…………………………………………………......
Adres rodziców/prawnych opiekunów (z podaniem właściwego Urzędu Gminy)
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….…
Adres do korespondencji……………………………………………………………………
Telefon (domowy, służbowy, komórkowy)…………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………
Informacje dodatkowe (np.: zapis do szkoły po raz pierwszy, drugi itp.)
……………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do ٭
celów  szkolnych  (Dz.  U.  133  poz.  883  z  29.08.1997  –  o  ochronie  danych
osobowych).  

niepotrzebne skreślić٭

  Podpis rodziców/prawnych opiekunów                                Podpis kandydata

  ……………………………………………….                                ………………………
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