ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SCZANIECKIEJ

W PNIEWACH

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY
PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.),
 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze
zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
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§1
SKŁAD I ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, Dyrektor Szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej komisją), wyznacza jej przewodniczącego
i określa jej zadania.
2. W skład komisji wchodzą:
a) Przewodnicząca – mgr inż. Lidia Dudek
b) Zastępca przewodniczącej - mgr Anna Janelt
c) Członkowie komisji:
mgr Hanna Banaszak-Gomuła
mgr Agnieszka Bąk
mgr Joanna Górniak
mgr Monika Marciniak
mgr Katarzyna Zalewska
3. Do zadań Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy, w szczególności:
a) umożliwienie członkom komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do szkoły
i załączonymi do nich dokumentami,
b) ustalenie terminów posiedzeń komisji,
c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji.
4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy, w szczególności:
a) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym,
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b) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego,
c) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
d) rozpatrywanie odwołań, które wpłyną po opublikowaniu list przyjętych kandydatów,
e) dokonanie rozmieszczenia uczniów w poszczególnych oddziałach klas pierwszych,
f) dokumentowanie swojej pracy i podejmowanych czynności.
§2
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Do Szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) ukończyli szkołę podstawową,
b) złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły,
c) złożyli świadectwo ukończenia szkoły,
d) złożyli zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria ustalone przez Dyrektora Szkoły
uwzględniające:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
lub osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego.
§3
PROCEDURA REKRUTACJI
1. Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w budynku szkoły oraz za pomocą strony internetowej szkoły wyniki postępowania
rekrutacyjnego

w

formie

list

kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych w terminie do dnia 22.07.2021 r. do godz. 10.00.
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2. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia
kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości
opatrzoną podpisem Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Listy będą podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez szkołę.
§4
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie do 05.08.2021 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. W terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. W terminie do 3 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć
do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. W terminie do 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
§5
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego, zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
została wniesiona skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
§6
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Terminy rekrutacji i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych
szczegółowo określa harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2021/2022 opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i ogłoszony na stronie MEiN.
2. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostali przyjęci
do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu
ich do tych szkół będzie decydował Dyrektor Szkoły.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna Komisja swoje prace dokumentuje w formie protokołów
postępowania rekrutacyjnego.
4. Protokoły ww. zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska
Przewodniczącego oraz jej członków obecnych na posiedzeniu, a także informację
o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję w ramach przeprowadzonego
postępowania rekrutacyjnego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji
rekrutacyjnej.
5. Protokół z postępowania rekrutacyjnego przechowuje się w szkole przez rok.
6. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3
osób wchodzących w skład komisji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie podstawy prawne
wskazane na wstępie.

Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
mgr inż. Lidia Dudek
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