
Zarządzenie nr 2/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce 

z dnia 7 stycznia 2020 roku 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 

 

Na podstawie: 

1. Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.                     

1148, ze zm.). 

2. 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 2019r., poz. 1737). 

3. Zarządzenie Nr 21 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie ustalenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 

składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Ostrołękę. 

4. Zarządzenie Nr 23 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2020r w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. 

 

Zarządza się, co następuje: 

§1 

 

Powołuję w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole na rok szkolny 2019/2020                           

w składzie: 

1. Bastek Dorota – przewodniczący  

2. Kubeł Anna - członek 

3. Piasta Alina - członek 

4. Oleśkiewicz Edyta - członek 

5. Róziecka Dorota – członek 

§2 

 

Komisja rozpoczyna pracę od dnia 12.02.2019 r. i kończy pracę po zakończeniu ewentualnego 

postępowania uzupełniającego, ale nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. 



§3 

 

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji                   

z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrołęki, Zasadami Naboru i Postępowania 

Rekrutacyjnego (Zał. Nr.1), Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej (Zał. Nr 2) 

wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2020 oraz do bezwzględnego przestrzegania 

zasad określonych w powyższych dokumentach. 

§4 

 

Komisja po zakończeniu każdego z etapów rekrutacji zobowiązana jest do sporządzenia listy 

przyjętych/nieprzyjętych kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz sporządzenia 

protokołu końcowego z posiedzeń komisji do dnia 31 sierpnia 2020r i przekazania do 

Dyrektora Szkoły. 

 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zasady Naboru i Postępowania Rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii 

Niedziałkowskiej w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021. 

2. Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej. 


