
 
                                                                                                                       Załącznik nr 1 

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

Lista  kandydatów przyjętych 
do Publicznej Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

na rok szkolny 2014/15 
 
 
Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), statutu PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Komisja 
Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem  Dyrektora PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim po 
przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym  

 
1. przyjmuje na rok szkolny 2014/15 niżej wymienionych kandydatów: 

 
 

L.p. Nazwisko i imię dziecka 

1.   

2. Uwaga! 

Podajemy wykaz przyjętych w porządku alfabetycznym 

...  

n.   

 

2.  Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła  1 pkt. 

3.  Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym  szkoła  posiada  � wolnych    

miejsc w  klasie /nie posiada wolnych miejsc. 

3.  Data podania do publicznej wiadomości listy: 20 kwietnia  

 

                                                                          ...................................................................... 
                                                                                             (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 

 

 
 
 



                                                                                Załącznik nr  2 
do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 

 
Lista  kandydatów nieprzyjętych 

 Do Publicznej Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

na rok szkolny 2014/15 
 
Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7), statutu PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim Komisja 
Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem  Dyrektora PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim po 
przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym  

 
 
1. nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów: 

 
 

L.p. Nazwisko i imię dziecka 

1.   

2. Uwaga! 

Podajemy wykaz przyjętych w porządku alfabetycznym 

...  

n.   

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła  0  pkt. 

3. Data podania do publicznej wiadomości listy:  20 kwietnia  

Pouczenie: 

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły składa się w terminie 7 dni od 
podania do publicznej wiadomości do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie szkoły.  

                                                                          ...................................................................... 
                                                                                             (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 

 

 
 

 
 
 



                                                                                                      Załącznik nr  3 
 do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej 

  
 
 

Protokół  
z  posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej 

 

powołanej Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do szkoły na 

rok szkolny 2014/15.  

Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej”. 

Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej:  do 15 kwietnia  

Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej : Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 3   

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko): 66666666666666666666 

Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko): 

1. 6666666666666666666666666666666666666. 

2. 6666666666666666666666666666666666666. 

3. 6666666666666666666666666666666.666666. 

4. 66666666666666666�����������������.�... 

 

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej  

1. Zapoznanie z „Regulaminem rekrutacji uczestników projektu”, „Regulaminem pracy 
Komisji Rekrutacyjnej” i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy komisji. 
 

2. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych wniosków i załączników              
o przyjęcie do przedszkola. 
 

Do szkoły  wpłynęło ................ wniosków, w tym: 

1. wniosków kandydatów zamieszkałych w rejonie gminy: ..................., 

2. wniosków kandydatów zamieszkałych poza gminą: ........................... 

 

Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej:   

(wymienić i opisać braki) 

........................................................................................................................................ 

 

W przypadku wniosku p. .......................................... Przewodniczący Komisji wystąpił 

do wójta Gminy ......... z pisemną prośbą o potwierdzenie okoliczności zawartych                      

w oświadczeniu.  

 

Do dalszego postępowania zakwalifikowano ...................... wniosków. 



 

3. Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.  
 

W szkole  prowadzony jest nabór na *. wolnych miejsc.  

 

Liczba kandydatów  zamieszkałych na terenie gminy, których rodzice złożyli wnioski 

o przyjęcie do PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim i wskazali ja jako szkołę pierwszego 

wyboru wynosi: *.. 

  

Kandydaci na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego otrzymali odpowiednio: 

 

1. ..................... 
2. .................... 
3. ................... 

 

4. W trakcie postępowania rekrutacyjnego przyjęto do  szkoły  6 kandydatów          z 
punktacją od6. pkt –*.pkt. Lista przyjętych po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego stanowi załącznik 1 do protokołu.         
 

5. Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej – listy osób przyjętych i nieprzyjętych stanowią 
załączniki do protokołu. 
 

6. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: 
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołował/a: 

 

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 

1. 666666666666 

2. 666666666666 

3. 6666666666..6. 

 

 

 

 Dobrzeń Wielki,  dnia 6666666.. 2016 r. 

 

 



 
 

 
                                                                                            Załącznik nr  4 

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej 

 
 

 
Zobowiązanie do poufności i bezstronności 

 
„Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział  
w pracach Komisji Rekrutacyjnej w  Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 
 
Poprzez złożenie niniejszego zobowiązania potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się  
z dostępnymi do dziś informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków.  
 
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Zobowiązuję się 
utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi 
ujawnione, przygotowane przez komisję w trakcie postępowania rekrutacyjnego.  
 

 

 

 

Imię i nazwisko 
 

Podpis 
 

Data 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


