Zarządzenie nr 16/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Henryka Sławika
w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 17 II 2020 r.
w sprawie - zasad rekrutacji do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 18

w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna:

a)
b)
c)

art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 910 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzani postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli szkół i placówek (Dz.U. poz. 610),
uchwały Nr I.4.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru
do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój – miasto na
prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz
wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

d) zarządzenia Nr Or-IV.0050.23.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój

zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuję w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju Komisję Rekrutacyjną do
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022:
Pedagog szkolny Gabriela Szulik
- przewodnicząca
Nauczyciel Marzanna Marek
- członek
Nauczycie Anita Miara
- członek
§ 2.
Wprowadza się w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju:
• regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok 2021/2022- (załącznik nr 1)
• zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej na rok 2021/2022-(załącznik nr 2)
• wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej na rok 2021/2022(załącznik nr 3)

•

wniosek o przyjęcie sześciolatka do klasy pierwszej na rok 2021/2022 - (załącznik nr 4)

§ 3.
Wnioski o przyjęcie do szkoły mogą pobrać rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie
szkoły w godz. 8.00 – 15.00, lub ze strony internetowej szkoły www.sp18.jastrzebie.pl
§ 4.

Osoby wchodzące w skład
z zasadami rekrutacji.

Komisji Rekrutacyjnej zobowiązane są do zapoznania się

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Agnieszka Gałuszka
Dyrektor szkoły

