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Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 9/2016 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 
 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Szkolnych regulaminów rekrutacji w ZSOMS 
 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na 

punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych 

zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) 

 Zarządzenie Nr 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych  

oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok 

szkolny 2016/2017 w województwie świętokrzyskim. 
 

§1 

1. W związku z wprowadzeniem do Zarządzenia Nr 1/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 

2016 r. nowego załącznika określającego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów  

na rok szkolny 2016/2017 wprowadza się zmiany w Szkolnym regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Św. na rok szkolny 2016/2017. 

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w ZSOMS w Ostrowcu Św. 

zostają dostosowane do wytycznych zawartych w Zarządzeniu Nr 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 17 marca 2016 r. 
 

§2 

1. W związku z wprowadzeniem do Zarządzenia Nr 1/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 

2016 r. nowego załącznika określającego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok 

szkolny 2016/2017 wprowadza się zmiany w Szkolnym regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej Liceum 

Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. na rok szkolny 2016/2017.  

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida oraz Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w ZSOMS w Ostrowcu Św. zostają dostosowane do wytycznych 

zawartych w Zarządzeniu Nr 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2016 r. 
 

§3 

Uaktualnione regulaminy rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolny 2016/2017 zostają niezwłocznie opublikowane na stronie 

internetowej szkoły oraz zawieszone w gablotach informacyjnych na terenie placówki. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 
 

 

mgr Zygmunt Kochański 

Dyrektor ZSOMS 
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