
ZARZĄDZENIE Nr 331/6/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi  

w Kampinosie  

 

z dnia 4 marca 2020r. 

 

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do klas pierwszych Szkoły 

Podstawowej z  Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie 

 

na podstawie art. 154, art. 157 ust.1,2 oraz art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas 

pierwszych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego 

w Kampinosie na rok szkolny 2020/2021, zwana dalej „Komisją” w składzie: 

1. Ewa Waśkiewicz – wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej – Przewodniczący Komisji 

2. Anna Rybka – przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Członek Komisji 

3. Agnieszka Kurlanc – przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Członek Komisji 

 

§ 2 

Celem Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego  

do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie. 

 

§ 3 

Wprowadzam zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej (Załącznik nr 1.) 

 

§ 4 

 Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na 

rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta 

Padlewskiego w Kampinosie (Załącznik nr 2.) 

 

 



§ 5 

 Wprowadzam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.  

(Załącznik nr 3) 

§ 6 

 Wprowadzam wzór oświadczenia woli rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na 

zajęcia religii / etyki (Załącznik nr 4) 

§ 7 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 

 

§ 6 

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

postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021. 

  



Załącznik nr 1  

 

 

Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej 

powołanej do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021  

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Z. Padlewskiego  

w Kampinosie 

§  1 

Niniejsze zasady określają zakres obowiązków i praw członków Komisji Rekrutacyjnej 

powołanej Zarządzeniem Nr 331/6/2020 Dyrektora Zespołu z dnia 4 marca 2020 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/ prowadzenie posiedzeń Komisji 

 2/ rozstrzyganie spraw spornych w pracy Komisji. 

 

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

kierując się przepisami prawa. 

 

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 prac Komisji. 

 

§  3 

Do zadań Komisji należy: 

1/ ocena formalna i merytoryczna wniosków na podstawie określonych kryteriów, w tym 

ocena rzetelności danych zawartych w oświadczeniach, 

 

2/ weryfikacja wniosków pod kątem spełniania  warunków przyjęcia kandydata, 



 

3/ podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia, 

 

4/ podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia kandydatów, 

 

5/ sporządzenie projektu uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, jeśli z takim wnioskiem 

wystąpi wnioskodawca, 

 

6/ udostępnienie wszystkich informacji dyrektorowi, który rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji. 

§   4 

1. Komisja obraduje w czasie posiedzeń. 

2. Terminy i porządek obrad Komisji wyznacza dyrektor Zespołu, uwzględniając 

szczegółowe  terminy postępowania rekrutacyjnego. 

 

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

i Przewodniczący. 

 

4. Komisja rozstrzyga sprawy drogą głosowania jawnego zwykłą większością głosów, 

decyduje głos Przewodniczącego. 

 

5. Z posiedzeń 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. 

 

6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 

7. Każdy członek Komisji może zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. Zgłoszenie zadania 

odrębnego wymaga formy pisemnej i winno zawierać uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 2  

 

 

   

Lp. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od godz. 8.00 –  

9 marca 2020 r.  

– do godz. 15.00  

10 kwietnia 2020 r. 

od godz. 8.00 –  

7 maja 2020 r.  

– do godz. 15.00  

19 maja 2020 r. 

2.  Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do  Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi  im. Z. Padlewskiego  

w Kampinosie i dokumentów 

potwierdzających przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

16 kwietnia 2020r. 1 czerwca 2020 r. 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i  kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

23 kwietnia 2020 r. 

o godz. 14.00 

4 czerwca 2020 r. 

o godz. 14.00 

4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia. 

od godz. 8.00 –  

24 kwietnia 2020 r.  

– do godz. 14.00  

5 maja 2020 r 

od godz. 8.00 –  

5 czerwca 2020 r.  

– do godz. 14.00  

16 czerwca 2020 r 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych 

6 maja 2020 r. 

o godz. 14.00 

23 czerwca 2020 r. 

o godz. 14.00 



Załącznik nr 4. 

Kampinos, dnia ………………………………. 

 

Organizacja religii i etyki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi                                                  

im. Z. Padlewskiego w Kampinosie. 

1. Lekcje religii i etyki w szkole są nieobowiązkowe 

2. Lekcje religii odbywają się w ciągu całego tygodnia i są umieszczone w planie zajęć. 

3. Lekcje etyki odbywają się po zajęciach lekcyjnych, gdyż grupa ma charakter 

międzyklasowy – termin  ustala nauczyciel po zawiązaniu się grupy. 

4. Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii zapewniona zostanie opieka w świetlicy 

lub bibliotece szkolnej. 

5. Zadeklarowana wola uczestnictwa w zajęciach religii bądź etyki wiąże się                              

z rozliczaniem dziecka z frekwencji na tych zajęciach oraz ocenianiem (ocena 

klasyfikacyjna liczy się do średniej). 

6. Rodzice mogą w każdym momencie roku szkolnego złożyć pisemne oświadczenie                

o rezygnacji z zadeklarowanej lekcji religii lub etyki. 

 

Zapoznałem /am się z powyższymi informacjami     ………………………………….. 

       Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Kampinos, …………………………………….. 

 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę* 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.              

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach (Dz.U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 ze zm.) niniejszym: 

 

 Wyrażam wolę, aby mój syn/ moja córka ……………………………………………... 
               imię i nazwisko dziecka 

uczeń/uczennica klasy …….. w okresie nauki w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im.  Z. Padlewskiego w Kampinosie  od  roku szkolnego………………….: 

 

1. Uczestniczył/ uczestniczyła w zajęciach z religii* 

2. Uczestniczył/ uczestniczyła w zajęciach etyki* 

3. Nie będzie uczestniczyć w zajęciach religii oraz etyki* 

 

*podkreślić właściwą odpowiedź   …………………………………… 

 Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie rodziców. 

W związku z deklaracją braku uczestnictwa w zajęciach religii, etyki proszę o zwalnianie 

mojego syna/córki z obecności w szkole w czasie lekcji religii, bądź etyki, jeżeli przypadają 

na pierwsze lub ostatnie godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną 

odpowiedzialność za moje dziecko w tym czasie. W przypadku, gdy w/w  zajęcia odbywać 

się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi moje dziecko będzie znajdowało się pod 

opieką nauczyciela biblioteki lub świetlicy szkolnej. 

……………….…………………… 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 


