
Zarządzenie Nr 32/2016/17 Dyrektora Szkoły  
 

z dnia  8 czerwca 2017 r.  
 

w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji 
uzupełniającej do oddziału sportowego do klasy siódmej w dyscyplinie sportu 

zapasy na rok szkolny 2017/18 . 
 
Na podstawie  art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59) w powiązaniu z art. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam co następuje: 
 
§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do oddziału 
sportowego do klasy siódmej w dyscyplinie sportu zapasy na rok szkolny 2017/18, powołuje się  
Komisję Rekrutacyjną zw. dalej Komisją, w składzie:  
 

1) Janowska Barbara (nauczyciel SP 342) – przewodnicząca; 
2) Sarniak Jolanta (pedagog SP 342) – członek; 
3) Radtke Radosław (nauczyciel SP 342) – członek.  
4) Rogowska Agnieszka (nauczyciel SP 342) – członek. 
5) Balawejder Hanna (nauczyciel SP 342) – członek 
6) Alberska Katarzyna (nauczyciel SP 342) – członek 

 
§ 2. Dyrektor w celu zapewnienia ciągłości i terminowości prac Komisji ma prawo zmienić jej 
skład, w tym wyznaczyć innego przewodniczącego. 

§ 3. Do zadań Komisji należy w szczególności ustalenie wyników postępowań rekrutacyjnych,  
o których mowa w par. 1, w tym: 

1) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych; 

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; 
3) sporządzenie protokołów postępowań rekrutacyjnych, o których mowa w par. 1. 

§ 4. Komisja w swojej działalności stosuje się do obowiązujących przepisów: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59.)  
 

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 610), 

 

§ 5. Szczegółowy „Regulamin rekrutacji uzupełniającej do oddziału sportowego, do klasy 
siódmej/ósmej w dyscyplinie sportu zapasy”  stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej Komisji. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 
postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

 


