
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


