
                                                                                                                              Załącznik  
                                                                                                                                 do Zarządzenie nr 2/2020 

                                                                                                                                 Dyrektora Szkoły Podstawowej 
                                                                                                       z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im Janusza Korczaka w Płocku 

 
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA NR 22 W PŁOCKU 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 
1.Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Płocku na rok szkolny 
2020/2021 przeprowadzana jest na podstawie:  
a)Art. 131 ust.1,ust.2, ust.3,ust.4, art. 157 ust.1, art.158 i art.161 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 
2018r. poz.996), 
b)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 
c)Zarządzenia nr 1244/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2020/2021 do klas I publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock. 

d)Zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku z dnia 
25.02.2020r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku na rok szkolny 2020/2021. 
 
2.Rekrutację kandydatów do klas I przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

 
3.Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy:  

a)kierowanie pracami komisji rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu, 

b)umożliwienie członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami, 

c)ustalenie dni i godziny posiedzeń komisji zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia nr 1244/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock. 

d)prowadzenie posiedzeń komisji rekrutacyjnej z uwzględnieniem przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych 

osobowych, 

e)zapoznanie członków komisji z zasadami rekrutacji dzieci do szkoły, 

f)nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji. 

 
4.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
a)weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły 
b)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
c)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  
d)weryfikacja wniosków złożonych w postępowaniu uzupełniającym 
e)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, 
f)sporządzanie uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do szkoły wystąpi do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, 
g)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego, 
h)przydział uczniów do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych; z uwzględnieniem, w miarę możliwości, próśb rodziców 
dotyczące wybory nauczyciela lub relacji koleżeńskich; 
i)dokonanie przydziału kandydatów do poszczególnych oddziałów drogą losową jeśli liczba chętnych do danego nauczyciela 
prowadzącego dany oddział przewyższa liczbę wolnych miejsc w oddziale; 
j)podanie do publicznej wiadomości list uczniów przypisanych do poszczególnych oddziałów.  
 

5. Komisja Rekrutacyjna pracuje w oparciu o następujące zasady: 

a)posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

b)prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład 

komisji. 

c)osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji 

i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 



d)protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, 

imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub 

rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego.  

e)protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

f)do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza się listy kandydatów oraz informacje 

wynikające z działań, o których mowa w ust. 4, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

 
6.Procedura odwoławcza:  
a)w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
oddziału sportowego 
b)uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust.6 
pkt.)a 
c)uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, 
d)rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia, 
e)dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  
 

 


