Zarządzenie nr 2/2021
Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie
z dnia 25.02.2021 r.
w sprawie: powołania Szkolnych Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnych w Zespole Szkół
w Barcinie oraz informacji o terminach rekrutacji,
na podstawie:
- art.154 ust.1 pkt 1, w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2020 r. poz.910 ze zm.)2)
- Zarządzenia nr 3/2021 Burmistrza Barcina z dnia 5 stycznia 2021 r.

zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas I szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Barcinie w
roku szkolnym 2020/21 powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą:
− Małgorzata Wiland - jako przewodnicząca,
− Monika Wardęcka - członek komisji,
− Barbara Krause - członek komisji.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy dwujęzycznej Zespołu Szkół w Barcinie, w roku szkolnym
2020/2021, powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą:
− Katarzyna Wachowska -jako przewodnicząca,
− Agnieszka Safijan - członek komisji,
− Alicja Huszcza - członek komisji.

3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:
−
−
−

przygotowuje kryteria rekrutacyjne i harmonogram pracy,
prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w kryteriach,
informuje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego,
− ustala listę uczniów przyjętych do szkoły,
− sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
4. Kwalifikowanie kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej:
karta zgłoszenia ucznia złożona od 2 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r., w terminie uzupełniającym
od 28 kwietnia 2021 r. do 13 maja 2021 r.

5. Kwalifikowanie kandydatów do klasy dwujęzycznej:
Podstawą przyjęcia kandydata do klasy siódmej dwujęzycznej jest:
− wniosek i kwestionariusz ucznia - od 6 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r., w postępowaniu
uzupełniającym od 14 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.,
− pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego - do 19 maja 2021 r.,
w terminie uzupełniającym do 22 czerwca 2021 r.,
− kopia świadectwa z szóstej klasy szkoły podstawowej-złożona do 25 czerwca 2021 r., w postępowaniu
uzupełniającym do 9 lipca.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Szkolnej Komisji RekrutacyjnoKwalifikacyjnej.
Dyrektor szkoły: Marzena Wolska
Załączniki:
1)Procedura rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Barcinie.
2) Karta zgłoszenia ucznia do I klasy SP.
3) Wniosek dla ucznia spoza obwodu.
4) Wniosek do klasy dwujęzycznej.
5) Kwestionariusz.

