
Wymagane dokumenty w rekrutacji do klas pierwszych  

w przypadku cudzoziemców. 

 

Niezbędnym warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie opiekuna 

prawnego zamieszkałego na terenie miasta Radomia. 

Niezbędnym warunkiem przyjęcia do szkoły jest umiejętność posługiwania się 

językiem polskim w stopniu komunikatywnym. *) 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, ( wypełniony w naborze elektronicznym 

https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html ) i złożony do szkoły 

w terminie 16.05 – 20.06.2022r. (Szkoła wydaje skierowanie na badania 

lekarskie). 

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, (jeśli kandydat nie posiada – 

zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie opiekuna prawnego)  - 

Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.  

Należy dostarczyć 24.06 – 13.07.2022r. 

3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu, 

(skierowanie na bezpłatne badania wydaje szkoła przy złożeniu wniosku). 

Należy dostarczyć 24.06 – 27.07.2022r. 

4. Ksero dokumentu notarialnego potwierdzające ustanowienia opiekuna 

prawnego do celów związanych z pobytem, opieką medyczną i nauką w 

Polsce wraz z danymi kontaktowymi do opiekuna. Prosimy o to by opiekun był 

zamieszkały na miejscu w Radomiu,  

należy dostarczyć 21.07 – 27.07.2022 r. 

5. Kserokopia paszportu kandydata. 

Należy dostarczyć 21.07 – 27.07.2022 r. 

6. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. W przypadku 

braku umiejętności komunikowania się w języku polskim należy rozważyć inne 

możliwości *),  

Należy dostarczyć 21.07 – 27.07.2022 r. 

7. Trzy zdjęcia,  

Należy dostarczyć 21.07 – 27.07.2022 r. 

8. Dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający 

miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia w Polsce,  

Należy dostarczyć do 31.08.2022r.  

9. Karta zdrowia i szczepień z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego 

Należy dostarczyć 1 września do gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

10. Umowa z NFZ – ubezpieczenie zdrowotne zawarte na rok szkolny 2022/2023 

umowę należy zawrzeć przed 31.08.2022r.  

 

*) Wsparcie nauki uczniów z zagranicy 

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

korzystanie z nauki w szkole, mogą realizować naukę w formie oddziału 

przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb 

i możliwości edukacyjnych uczniów, 

https://radom.edu.com.pl/kandydat/app/login.html


Uwaga: Szkoła nie prowadzi miejsca zamieszkania dla uczniów. 

W przypadku chęci zamieszkania na terenie bursy przez uczniów należy złożyć 

podanie o przyjęcie w systemie elektronicznego naboru, https://naborp-

kandydat.vulcan.net.pl/radombursy/default.aspx ).  

Bursy w Radomiu: 

1. Bursa nr 3, ul. Śniadeckich 5, 26-600 Radom, 

http://www.bursa3radom.pl/ . 

2. Bursa nr 1 , ul. Kościuszki 5, 26-600 Radom, https://bursaradom.edu.pl/ . 
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