
Zarządzenie nr 7/ 2020/2021 

 

 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Wałczu z dnia  29.01.2021r. 

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022,  

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 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)  

 

Zarządzenie nr 0050.1.4.2021r. Burmistrza Miasta Wałcz dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie 

określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/22, do 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz., a także 

podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postępowaniach. 

 

Zarządzenie nr  0050.1.5.2021r. Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów, na rok szkolny 2021/22, do klas 

pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych 

postępowaniach. 

 

 

zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego 

w  Wałczu na rok szkolny 2021/2022 w składzie: 

1. Joanna Rup Bartosik  

2. Karolina Glinka- Komorowska 

3. Aleksandra Mielcarz  

§ 2 

Na Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej wyznacza się panią Joannę Rup- Bartosik. 

§ 3 

Zadania Komisji określają art. 159 ust.2 oraz art. 158 ust. 15 i 7 ustawy Prawo 

oświatowe.Komisja rozpoczyna pracę od dnia 01 lutego 2021 roku i kończy pracę po 

zakończonym ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone 

postępowanie rekrutacyjne. 

 

 

 

§ 4 
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Wprowadza się Informacje o dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 

2021/2022, w tym niezbędne dokumenty do potwierdzenia spełnienia kryteriów w pierwszym 

i drugim etapie rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Wałczu.   

 

§ 5 

Wprowadza się Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1                        

w Wałczu, który stanowi załącznik do zarządzenia.  

 

§ 7 

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji                   

z procedurą postępowania rekrutacyjnego i Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej,  

wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2021 oraz do bezwzględnego przestrzegania 

zasad określonych w powyższych dokumentach. 

 

§ 8 

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

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.  

                                                                  Dyrektor 

 

 

 

 


