
ZARZ1\DZENIE NR 54/2014
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r., poz. 379), zarz~dza si~, co nast~puje;

§ 1
Powoluj~ si~ Komisj~ Rekrutacyjn't do przeprowadzenia post~powania rekrutacyjnego do Zlobka
Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi "Tuptus" w Rawie Mazowieckiej, na rok szkolny
2014/2015, zwan't dalej "Komisj't" w skladzie:

1) Danuta Zwolinska
2) Jolanta Kosinska
3) Arkadiusz Rataj

§2
Na Przewodnicz'tcego Komisji wyznacza si~ Danut~ Zwolinsk't.

Do zadan Komisji Rekrutacyjnej nalezy:
1) ustalenie wynikow post~powania rekrutacyjnego, w szczegolnosci z zachowaniem

obowi'tzuj'tcych zasad rekrutacji wymienionych § 6 Statutu zlobka stanowi'tcego zal'tcznik
do uchwaly Nr XXXVI/276/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia Zlobka Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi, dla ktorego organem
prowadz'tcym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz nadania mu statutu
(Dz. Urz. Woj. Lodzk. z 2014 r., poz. 2314)

2) przygotowanie oraz podanie od publicznej wiadomosci listy kandydatow przyj~tych i
kandydatow nieprzyj~tych,

3) sporz'tdzenie protokolu post~powania rekrutacyjnego,
4) weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
5) sporz'tdzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnien odmow prZYJ~Cla

kandydatow, ktorych rodzice 0 to wyst'tPi1i,
6) dbanie 0 przetwarzanie danych osobowych kandydatow w trakcie calego procesu rekrutacji, z

poszanowaniem zapisow ustawy 0 systemie oswiaty oraz ustawy 0 ochronie danych osobowych.

§4
Okresla si~ nast~puj'tce zasady pracy komisji rekrutacyjnej:
1) Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje wi~kszosci't glosow przy udziale co najmniej 2/3

pelnego skladu Komisji.
2) W przypadku, gdy Komisja nie jest w stanie wyloni6 wi~kszosci decyduj'tcy glos ma

Przewodnicz'tcy Komisji Rekrutacyjnej.
3) Protokol post~powania rekrutacyjnego, 0 ktorym mowa w §3 pkt 3 podpisuj't wszyscy

czlonkowie Komisji Rekrutacyjnej.
4) Kazdemu czlonkowi Komisji Rekrutacyjnej przysluguje prawo zgloszenia do protokolu,

o ktorym mowa w pkt 3 zdania odr~bnego wraz z uzasadnieniem lub uwag.

§5
1. W przypadku, gdy w wyniku post~powania rekrutacyjnego nie wszystkie oferowane przez

zlobek miejsca zostaly obsadzone Komisja Rekrutacyjna prowadzi takze post~powanie
uzupelniaj'tce.



2. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w post~powaniu uzupelniaj~cym s~ identyczne,
jak w przypadku podstawowego post~powania rekrutacyjnego.

3. Z post~powania uzupelniaj~cego sporz~dza si~ odr~bny protok61.

§4
Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi~zuje do czasu zakoilczenia post~powania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015.


