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Krapkowice, 27 styczeń 2020r. 

Zarządzenie Nr 14/2019/2020 

Dyrektora Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Krapkowicach 

z dnia 27 stycznia 2020 roku 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej do klas sportowych  

w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach  

podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z dn. 21 marca 2017, poz. 610). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 

3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2013 r., poz.135). 

4. Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 305/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na dany rok szkolny, w tym terminów składania dokumentów do publicznych 

szkół prowadzonych przez Gminę Krapkowice. 

5. Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach  NR XXVI/320/2017 z dnia 28.02.2017r. w 

sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium 

określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów. 

§ 1. Powołuję w Publicznej Sportowej szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach Komisję 

Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole na 

rok szkolny 2020/21 w składzie: 

1) p. Violetta Grzejszczak 

2) p. Renata Bukrej 

3) p. Elżbieta Szydłowska 

4) p. Zdzisława Sobstel 

5) p. Anna Dembińska 

§ 2. Wyznaczam na Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w § 1  

p. Annę Dembińską wicedyrektora szkoły.  

§ 3. Komisja rozpoczyna pracę od dnia 16 kwietnia 2020 i kończy pracę po zakończonym 

ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 

rekrutacyjne. 

§ 4. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków 

komisji z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej, wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora  
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Nr 5/2017/2018 z dnia 20 listopada 2017 oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad 

określonych w powyższych dokumentach.: 

1) Regulaminie Pracy Komisji Rekrutacyjnej  

2) Regulaminie rekrutacji  do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 

§ 6. Powołuję Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną do przeprowadzenia próby 

sprawności fizycznej postępowania rekrutacyjnego do klas sportowych na rok szkolny 2020/21 

w składzie: 

1) p. Violetta Grzejszczak 

2) p. Adam Czyż 

3) p. Damian Drab 

4) p. Dariusz Kandziora 

5) p. Zdzisława Sobstel 

§ 7. Wyznaczam na Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej, o której 

mowa w § 6 p. Violettę Grzejszczak.  

§ 8. Komisja przeprowadza próby sprawności fizycznej do klas sportowych szkoły 

podstawowej 16 kwietnia 2020 godz.1630 i w postępowaniu uzupełniającym 04 czerwca 2020  

o godzinie 1630,  

§ 9. Terminy rekrutacji i kryteria dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 

określa Zarządzenie Burmistrza nr 305/2020 z dnia 23 stycznia 2020 oraz  Uchwała  

nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 28 lutego 2017 r. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27  stycznia 2020. 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

(-) mgr Mariusz Znamiec 

 


