REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ UNITERRA W POZNANIU
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§1
Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły i wyznacza jej Przewodniczącego.
W skład komisji rekrutacyjnej ponadto wchodzą:
Psycholog
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Pedagog specjalny
§2
Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się na terenie Szkoły w indywidualnie
ustalanym terminie dla rekrutowanego dziecka. Dziecko przyjmowane jest na
tygodniowy okres próbny do szkoły, gdzie oceniane są jego możliwości i potrzeby. W
trakcie tygodnia próbnego dziecko oceniane jest na podstawie obserwacji i testu
gotowości szkolnej.
Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna posiedzenie od wyboru protokolanta.
Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§3

Do zadań Dyrektora Szkoły należy:
1) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz załącznikami
składanymi przez rodziców,
2) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
3) kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i
postanowieniami niniejszego Regulaminu,
4) prowadzenie posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej z uwzględnieniem następujących
czynności:
a) wyznaczenie protokolanta,
b) przypomnienie członkom Komisji o obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych,
c) zapoznanie członków Komisji z zasadami rekrutacji dzieci do Szkoły,
d) nadzorowanie prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym
sporządzenia w kolejności alfabetycznej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
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§5
Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
weryfikacja złożonych wniosków, co do spełniania przez kandydatów kryteriów,
ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do Szkoły.
§6
Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc
w Szkole.
W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na
posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie
Komisji dysponują jednym głosem. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia,
decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.
§7
Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do
wiadomości Dyrektora. Dyrektor Szkoły informuje Rodziców o decyzji dotyczącej
przyjęcia lub nieprzyjęcia do szkoły dziecka.

§8
Czynności wymienione w niniejszym regulaminie Komisja Rekrutacyjna wykonuje
odpowiednio w postępowaniu uzupełniającym.

