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Załqcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 10/ 2022

Dyrektora SP w Rudnej Wielkiej z dnia 2 lutego 2022 r.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego

w Rudnej Wielkiej

§1

_ 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej i wyznacza jej
Przewodniczącego.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej ponadto wchodzą co najmniej 2 nauczyciele.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzió:

1) dyrektor szkoły,
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym doprzedszkola.

4. DYrektor Przedszkola może dokonywaó zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej,
w tym zmiany osoby wznaczonej na przewodniczącego komisji.

§2

1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w-terminie ustalonym * hu.-onogramie
rekrutacji.

2. komisja Rekrutacyjnarczpoczyna posiedzenie od wyboru protokolanta.
3. Z kŻdego Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządruŚię protokół o treści zgodnej

z § 10 ust. 6 i7 rozporządzeniaMinistra Edukacji Naróaowl; z2l"sierynia21l9.. w sprawió
PrzeProwadzania PostęPowania rekrutacyjnego otaz poJtępo*ania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół,placówek i centiów (Dz.U. ,iótg r.,poz, tlsl).

4. PosiedzeniaKomisji Rekrutacyjnej zwołuje iprowadziPrzewodniczącyKomisji.
5, Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzon e,jezeliw posiedzeniu rońisj ibieize udział

co najmniej 2l3 osób wchodzących w skład Komisji.
6. OsobY wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania

informacji o Przebiegu posiedzenia Komisji i poójętych'rozsttzygnięciach, które mogą
naruszaÓ dobra. osobiste kandydata lub jego ,rodziców, a, także- nauczycieli i ionyóń
pracowników Przedszkola.

§3

1. Do zadań Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w w Rudnej
Wielkiej należą:
1) wykonywanie czynności związanvch z ogłoszeniem rekrutacji;
2) udostęPnianie regulaminu rekrutacji i wyjaśnienie rodzico m zasadrekrutacji;
3) wYdawanie i Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkol a wraz

z załącznikami składanymi przez rodzicow;



3)

1)

2)

4)

5)
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4) sporządzęnie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci
5) wydanie przewodniczącęmu komisji rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków oraz

wni o skow o przyj ęci e do Przed sz kola z załączntkamt złożony ml pr zez rodziców ;

6) r ozpatryw anie odwołań od rozstr zy gnięcia Komisj i Rekrutacyj nej .

2., Do dnia 3I.08.2022 r. rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne t załączniki korzystając

ze środków komunikacji elektronicznej poprzez przęsyłanie ich na skrzynkę mejlową

szkoły: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl.

§4

D o zadań przewo dni c zącę go komi sj i rekrutac yj n ej należą:

pobranie Ód nyrektora wkazu zgłoszonych dzięci i dokumęntów wskazanych w § 3 Pkt
.J:

umozliwienie członkom Komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do Oddziału
przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej i zńączonymi do nich dokumęntami oraz

ustalenie dni i godzin posiedzeń Komisji,
możliwość żądania dokumentów potwierdzających okolicznoŚci zawarte

w oświadczęniach o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych, w terminie .vqYznaczonymPrZeZ

przewodniazącęgo, lub zwrócenia się do wojta (burmistrza, prezydenta miasta)

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tYch

okoliczności
kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z obowtązującymi przepisami

i postanowieniami niniej szego Regulaminu;
prowadzenie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej z uwzględnięniem następujących

czynności:
a) wznaczęnie protokolanta,
bj przypomnienie członkom Komisji o obowiązku przestrzegania przePisów' 

iorporrądzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z27 kwietniaŻ016

r. ; sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danYch

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchYlenia

dyrektywy 95l46lw9 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.

Nr 119, s. 1),

c) zapoznanlę członków Komisji z zasadami rekrutacji dzieci do Oddziałów

Przedszkolnych i klasy I SĘ
d) nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji pIzęz Komisję, w tYm

sporządzenia w kolejności alfabetycznej list dzięcl przyjętych i nieprzyjętych;

ządaiie dokumentów potwierdzających okoliczności zawartę w oŚwiadczeniach

o spełnieniu kryteriów retrutacyjnych oraz zwracanie się do wójta/burmistrza/PrezYdenta

miasta właściwego ze względu na miejsce zamięszkania kandydata o Potwierdzenie tYch

okoliczności.

§5

Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej na\eżą:

sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnymi sPorządzenie listY

iawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,

w przypadku których zweryfikowano wniosek;

,porrądr"nie informacji o podjętych czynnościach, wymienionych W § 4 pkt 3;

weryfikacja złozonyĆh wnióskow co do spełniania przez kandydatow kryteriów

ustawowych or az dodatkowych;
ustalenie liczby punktów uzyskan y ch przez po szczególnych kandydatow;

6)

1)

2)
3)

4)
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5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzięci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowany ch oraz listy dzieci przyjętych i nieprz}jętych do
przedszkola.

§6

l. Na PierwszYm etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych
wniosków w celu zapewnienia miejsc w Przedszkolu dzieiiom spełniającym następĘce
kryteria:
1) wielodzietnośó rodziny dzięcka (oznaczato rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
2) niepełnosprawnoś ć dziecka;
3) niepełnosprawnośó jednego z todziców dziecka;
4) niepełnosprawnośó oboj ga rodziców dziecka;
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
6) samotne wYchowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez

Pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzecLonej
PrawomocnYm wYrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ,e osoba taka wychowujó
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)f

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Z.PowYŻsze krYteria mają jednakową wartość, a za spełnienie każdego z nich

kandydatowi przy znaje się 5 puŃtów.
3. Na drugim etaPie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwaliftkowaniu do

Przedszkola w ramach posiadanych miejsc dziecispełniających dódatkowe kryteria, które na
rok szkolnY 202212023 uchwaliła Rada Gminy Świlcza" i ptzyznała im określoną liczbę
punktów.

4.W PtzYPadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na
P_osiedzeniu ma Prawo do podjęcia decyzji w diodze głosÓ*ania. PoszĆzególni człoŃowie
Komisji dYsPonują jednym głosem. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rczstrzygnięcia,
decyduj ący gło s należy do Przewo dn iczące go KÓmi sj i.

§7

1. Komisja RekrutacYjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do
publicznej wiadomości :
1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzteciniezakwalifikowanych;
2) listy dzieci przyjętychi nieprzyjętych
- Ptzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkol a oraz także
w rekrutacji na rok szkolny 20221 2023 - na strónie internetowej Sp w Rudnej Wielkiej (na
stronie internetowej szkoły listy publikowane są przez 7 dni roboczych). Listy zawilrają
imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najnizszą liczię
punktóq która uprawniała do przyjęcia.

, z.Dzień Podania.do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest
okreŚlonY w formie adnotacji umieszczonej iu tej liście, opatrzonej 

^podpisem

przewodni czącęgo komisji rekrutacyjnej.
3. JeŚli rodzic dziecka nieprzyjętego do Przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnejz wnioskiem o sPorządzenie uzasadnienia odmowy prryięau dziecka, 

"przewodni 

""ą";VWznacza członka Komisji Rekrutacyjnej, który ,porrĘdru uzasadnienie zawierajĄĆe
PrzYcZYnY odmowY Przyjęcia, w tym najniższą licŻbę punktów, która uprawniała do
PrzYjęcia, orazliczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
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