Załącznik nr 3
do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr1/2019
z dnia 28.01.2019

Protokół
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2020 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Pszennie z dnia 28 stycznia 2020 do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do klasy I na
rok szkolny 2020/2021
Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej”.
Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ………………………………………………………..…
Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (, adres):
……………………………………………………………………………………………….…………..
Skład Komisji:
Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko): ……………………………………………………
Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):
1. ………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….……………….
4. ………………………………………………………………………………………….…...

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej
1. Zapoznanie z „Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej” i zobowiązanie do ich
przestrzegania podczas pracy komisji.
2. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych zgłoszeń i wniosków o
przyjęcie do szkoły
Do szkoły wpłynęło ................ wniosków, w tym:
1. wniosków kandydatów zamieszkałych obwodzie szkoły: ...................,
2. wniosków kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły...........................
Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej:
(wymienić i opisać braki)
........................................................................................................................................
W przypadku wniosku p. .......................................... Przewodniczący Komisji wystąpił
do wójta Gminy ......... z pisemną prośbą o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniu o samotnym wychowywaniu dziecka.
Do dalszego postępowania zakwalifikowano ...................... wniosków.
3. Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.
W szkole prowadzony jest nabór na ............ wolnych miejsc.

Liczba kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli
zgłoszenie o przyjęcie do klasy I wynosi: .......
„Z urzędu” na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zostali przyjęci:
1.
2.
3.
4. Po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zostało w I klasach .... wolnych
miejsc.
5. Komisja przeprowadziła II etap postępowania rekrutacyjnego.
Liczba wolnych miejsc -..........
Wykaz kandydatów wraz z łączną punktacją tj. punktacją z I etapu i punktacją za
spełnienie kryteriów „gminnych:
1. ………………
2. .....................
6. Komisja postanowiła o przyjęciu w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
następujących kandydatów:
1. ...................
2. ...................
3. ...................
7. Nie przyjęto do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/21:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
8. Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej – listy osób przyjętych i nieprzyjętych stanowią
załączniki do protokołu.
9. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Na tym posiedzenie zakończono
Protokołował/a:
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. …………………………..….

Pszenno, dnia ………………….. r.

