ZS 5-D-021/ 13/2014

ZARZĄDZENIE

Nr 11 /2014

DYREKTORA
Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T.Hubera w Wałbrzychu
z dnia 19 maja 2014 r.
W sprawie: powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
(Dz. U. nr 26, poz. 232 z późn. zmianami) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,
z a r z ą d z a m:

§1
Powołuję Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w składzie:
Przewodniczący

- Piotr KRZYWDA

Sekretarz

- Mirosława BEDNARZ-PLESNER
Członkowie:

1. Magdalena RUDY
2. Iwona HNATIUK
3. Marek WIECZOREK
4. Bartłomiej NOWAK
5. Regina MARCINIAK
6. Elżbieta KORENIK
7. Katarzyna DRUCZAK
8. Katarzyna OLSZEWSKA
9. Joanna ULEWICZ
10. Marlena NOWAK-WALASIŃSKA
11. Dorota RADOMSKA
12. Rafał URBAŃSKI
13. Tomasz TRZOP
14. Tomasz KOROŚCIK
15. Paweł GRABIŃSKI
16. Wiktor PRZYKUTA – obsługa informatyczna
17. Grzegorz DRUCZAK – obsługa informatyczna
§2

Szczegółowy harmonogram pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Szkolna Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ustala listę kandydatów do przyjęcia
po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami i kryteriami obowiązującymi
w naszej placówce – do 28 czerwca 2014 r.

§4
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 27 czerwca 2014 r. o godzinie
16:00
§5
Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły są obowiązani
potwierdzić wolę podjęcia nauki w tej szkole najpóźniej do dnia 28 czerwca 2014 r. w sekretariacie
uczniowskim do godziny 10:00, przedkładając oryginały świadectw.
§6
Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych do poszczególnych typów szkół i klas nastąpi w dniu
28 czerwca 2014 r. o godzinie 12:00
§7
Sekretariat uczniowski, po wpłynięciu dokumentów kandydata nanosi pieczęć szkoły na pierwszej
stronie podania.
§8
Kandydaci składają dokumenty w terminie od 30 maja 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. Ewentualne
przenoszenie podań do innej szkoły odbywa się do 26 czerwca 2014 r.
§9
Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych odbędzie się
2014 r. o godz. 17:00

04 lipca

§ 10
Sekretariat uczniowski przygotuje meldunek (zgodnie z zał. nr 5 zarządzenia Kuratorium Oświaty) do:
-

-

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (poczta elektroniczna),
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu,
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

w terminie:
- pierwszego naboru (do 8 lipca 2014),
- drugiego naboru (do 12 lipca 2014).

Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tablica ogłoszeń,
Pokój nauczycielski,
Sekretariat uczniowski,
Wicedyrektorzy,
Pedagog szkoły,
Dyrektor,
a/a.

