
                                                                                     Gorzów Wlkp., 05 lutego 2019 r.

P r o t o k ó ł  
z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

z dnia 05 lutego 2019 r.

Komisja  ds.  Rekrutacji w składzie:

1. Marta Szymkiewicz – wicedyrektor szkoły

2. Beata Leszczyńska – pedagog szkolny

3. Joanna Szambelan – przewodniczący grupy wiekowej I-III

na posiedzeniu w dniu 05 lutego 2019 r. ustaliła harmonogram działań:

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Lp. Data Działanie

1. 05.02.2019 r. Spotkanie członków Komisji Rekrutacyjnej:

 ustalenie harmonogramu działań.
2. 05.02.2019 r.  Umieszczenie na stronie internetowej i w holu szkoły 

informacji dot. naboru uczniów do klas I w roku szkolnym 
2019/2020.

3. od 11.02.2019 r

do 8.03.2019 r.

 Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

 Przyjmowanie wydrukowanych zgłoszeń lub wniosków 
wraz z załącznikami.

4. 18.03.2019 r.  Weryfikacja wniosków kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do szkoły.

5. 19.03.2018 r. 

godz. 13.00

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 Umieszczenie listy w holu szkoły.

6. od 20.03.2019 

do 5.04.2019 r. 

do godz. 13.00

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci pisemnego oświadczenia.

7. 8.04.2019 r.

do godz. 13.00

 Podanie do publicznej wiadomości przez Komisje 
Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych.
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8. od 6.05.2019 r.

do 17.05.2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca:

 Przyjmowanie zgłoszeń/wniosków (pomija się system 
rekrutacji elektronicznej).

9. 24.05.2019 r.  Weryfikacja wniosków w terminie postepowania 
uzupełniającego.

10. 27.05.2019 r.

godz. 13.00

 Ogłoszenie listy uzupełniającej kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 Umieszczenie informacji w holu szkoły.

11. 11.06.2019 r.

godz. 13.00

 Przyjmowanie przez Komisje Rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Umieszczenie informacji w holu szkoły.

……………..…………………………
        (podpis Dyrektora Szkoły)


