Zarządzenie Nr 4 /2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Juliana Tuwima w Drzonowie
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
i terminów składania zgłoszeń do zapisu dzieci obwodowych do klas 0 i klasy I.
Na podstawie art. 157 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59 ) oraz na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej w Drzonowie:
§1
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Drzonowie powołuje Komisję Rekrutacyjną,
celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021,
w następującym składzie:
1. Małgorzata Wiśniewska – przewodnicząca
2. Beata Machcińska – członek
3. Małgorzata Maciupa - członek
§2
Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należą zadania określone w art. 139 i 157 ust. 2 i art.158
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59 ) oraz art.
10 ust. 1-7 Rozporządzenia MEN z dnia 16.03. 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek.
§3
Pracą Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej Przewodniczący, który umożliwia członkom komisji
zapoznanie się z wnioskami kandydatów o przyjęcie do klasy I szkoły i załączonymi do nich
dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji, a także zwołuje i prowadzi
posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz sporządza protokół wraz z załącznikami, który
podpisuje wraz z pozostałymi członkami komisji.
§4
Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej zobowiązane są do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra
osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§6
Komisja Rekrutacyjna jest zobowiązana zapoznać się i kierować się w postępowaniu
rekrutacyjnym:
1. Uchwałą NR XXIX /216/2017 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina
Biały Bór jest organem prowadzącym.

2. Zarządzeniem nr 12 i 13/2020 Burmistrza Białego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia
terminów
przeprowadzenia
postępowania
rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół
podstawowych, dla których Gmina Biały Bór jest organem prowadzącym,
wraz z załącznikiem nr 2 ( klasy I)
3. Rozporządzeniem MEN z dnia 16.03. 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek oraz art. 157 ust. 2 i art.158 Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59 )
§7
Komisja Rekrutacyjna działa do 31 sierpnia 2020 r., po czym ulega rozwiązaniu.
§8
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drzonowie ustala terminy składania zgłoszeń do zapisu
dzieci obwodowych do klas I na rok szkolny 2020/2021:
1) urodzonych w roku 2013– dzieci 7 letnich
2) urodzonych w roku 2014– dzieci 6 letnich; zgodnie z wolą rodziców
na:
do 9 marca 2020 r. na druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału
Przedszkolnego”, według wzoru opracowanego przez szkołę.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2020 r.

Dyrektor szkoły
mgr Jolanta Kowalska

