
ZARZĄDZENIE NR 106.02.2019.2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

z dnia 7 lutego 2020 roku 

 

w sprawie: 

powołania komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.  

 

Na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (D.U. z 11 września 2019 r. Poz. 1737) 

zarządzam co następuje:  
 

§1. 

 

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie na 

rok szkolny 2020/2021, zwaną dalej „Komisją” w składzie: 

 

1. Monika Janusz 

2. Ewa Kupiec 

3. Anna Przybysz 

 

§2. 

 

Na Przewodniczącą Komisji wyznaczam panią Ewę Kupiec. 

 

 

§3. 

Do zadań Komisji należy: 

1. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej, którzy zakwalifikowali się w wyniku zgłoszenia dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły przez rodzica dziecka; 

2. ustalenie ilości wolnych miejsc w rekrutacji i w rekrutacji uzupełniającej; 

3. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 

149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; 

4. sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – 

Prawo oświatowe; 

5. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; 

6. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz 

sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

§4. 

 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. 

2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły.  



3. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę 

posiedzenia Komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji obecnych 

na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez 

Komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego.  

4. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji.  

5. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa 

w ust. 3, załącza się listy kandydatów oraz informacje sporządzone przez Komisję w ramach 

przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

§5. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Przewodniczącemu Komisji. 

 

§6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

Lidia Kołakowska 

 


