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Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej  

w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego 

powołanej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

na rok szkolny 2015/2016  

 

 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej, zakres obowiązków i praw 

członków Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr 24//2014/15 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego z dnia 19 lutego 2015 r., zwanej dalej „Komisją” 

oraz tryb jej pracy, sposób rozstrzygania spraw i sposób dokumentowania rozstrzygnięć. 

 

 

 

§ 2 
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, zwany dalej 

„Przewodniczącym”. 

 

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:  

1) wyznaczanie miejsca i terminów posiedzeń Komisji,  

2) prowadzenie posiedzeń Komisji,  

3) rozstrzyganie spraw spornych w pracy Komisji.  

 

3. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując 

się przepisami Rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. Poz.7) oraz 

aktami prawnymi wydanymi na podstawie tych przepisów, Regulaminu rekrutacji do 

klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego, a także 

ustaleniami Komisji zapisanymi w niniejszym regulaminie i protokołach z posiedzeń 

Komisji. 

 

4. Do obowiązków Członków Komisji należy w szczególności:  

1) czynny udział w pracach Komisji,  

2) wykonywanie poleceń Przewodniczącego,  

3) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach 

uniemożliwiających wykonanie obowiązków Członka Komisji. 

 

5. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia we wszystkich pracach Komisji i wglądu 

do wszystkich dokumentów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, które 

prowadzą.  

 

6. Członkowie Komisji mają prawo zgłaszania Przewodniczącemu pisemnych zastrzeżeń 

dotyczących pracy Komisji.  
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§ 3 
1. Do zadań Komisji należy: 

1) ocena formalna wniosków, w tym ocena rzetelności danych zawartych w 

oświadczeniach; 

2) weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunków przyjęcia kandydata; 

3) ocena merytoryczna wniosków na podstawie kryteriów określonych przez Ustawę 

z dnia 6 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7) oraz kryteria 

lokalne ustalone na dany rok szkolny przez organ prowadzący szkołę;  

4) podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia; 

5) podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia kandydatów; 

6) sporządzenie projektu uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, jeśli z takim 

wnioskiem wystąpi wnioskodawca; 

7) udostępnienie wszystkich informacji Dyrektorowi, który rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji. 

 

 

§ 4 
1. Komisja obraduje w czasie posiedzeń plenarnych. 

2. Komisja może pracować w zespołach roboczych, ale wyniki pracy zespołów roboczych 

Komisja weryfikuje i przyjmuje na posiedzeniach plenarnych. 

3. Terminy i porządek obrad Komisji wyznacza Przewodniczący, uwzględniając ustalone 

przez organ prowadzący szkołę szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego. 

4. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich, co najmniej 2/3 członków 

Komisji i Przewodniczący. 

5. Komisja rozstrzyga sprawy w formie uchwał podejmowanych drogą głosowania jawnego 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego.  

6. Posiedzenia plenarne Komisji są protokołowane.  

7. Z posiedzeń plenarnych Komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) listę obecności,  

2) porządek obrad, 

3) rozstrzygnięcia, 

4) informacje na temat innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg obrad. 

8. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

9. Każdy członek Komisji może zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. Zgłoszenie zdania 

odrębnego wymaga formy pisemnej i winno zawierać uzasadnienie. 

 

 

 
.  
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§ 5 

Komisja Rekrutacyjna dokumentuje poszczególne etapy swojej pracy na drukach stanowiących 

załączniki do niniejszego regulaminu: 

 

Załącznik nr 1 – uchylono 

 

Załącznik nr 2 – Arkusz oceny wniosku o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej nr 191 

im. J. I. Kraszewskiego. 

 

Załącznik nr 3 – Zestawienie ocen z kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie 

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. 

 

Załącznik nr 4 – Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. 

 

Załącznik nr 5 – Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego. 

 

 

 


