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Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 2/2014 

z dnia 28  lutego 2014 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminów pracy Komisji Rekrutacyjnych w ZSOMS,   

Szkolnych regulaminów rekrutacji w ZSOMS oraz Regulaminu rekrutacji do Internatu ZSOMS 

 
 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych                                

innych  ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 7) 

 Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rekrutacji                       

do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej gimnazjum: liceum 

ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej w ZSOMS, określający tryb działania komisji 

oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postepowaniu kwalifikacyjno – 

rekrutacyjnym do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

§ 2 

Wprowadzam Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej w Internacie ZSOMS, określający tryb 

działania komisji oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postepowaniu 

kwalifikacyjno – rekrutacyjnym do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

§ 3 

Wprowadzam opracowane przez komisje rekrutacyjne szczegółowe kryteria rekrutacji do klas 

pierwszych oraz do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego                            

w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2014/2015 zawarte w Szkolnym regulaminie rekrutacji do klasy 

pierwszej Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C. K. Norwida, Szkolnym regulaminie rekrutacji                 

do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, Szkolnym regulaminie 

rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz Regulaminie rekrutacji do 

Internatu ZSOMS.  

§ 4 

Regulaminy rekrutacji do internatu oraz do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolny 2014/2015 

zostają niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz zawieszone w gablotach 

informacyjnych na terenie placówki. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

 Dyrektor Szkoły  
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