
ZA R ZĄ D ZEN IE  NR  3 / 20 16  

 

 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 

 

w Lublinie 

 

z dnia 10.02.2016 r. 

 

 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 1 im. 

Władysława Grabskiego w Lublinie do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do klas pierwszych  XV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 

Ekonomiczno-Handlowego na rok szkolny 2016/2017. 

1. Na podstawie Art. 20zb ust. 1 Ustawy o systemie oświaty powołuję Komisję 

Rekrutacyjną w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 

(zwaną dalej Komisją Rekrutacyjną) do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do klas pierwszych XV Liceum Ogólnokształcącego 

i Technikum Ekonomiczno-Handlowego na rok szkolny 2016/2017 

w składzie: 

 

Przewodniczący:  Andrzej Szum 

Zastępca:  Artur Korgul 

Członkowie:  Anna Balawajder 

   Zofia Kukiełka 

   Urszula Zwijacz 

Agnieszka Kałakucka 

Jarosław Włoszek 

Maria Mosoń 

Mirosława Ostasz 

Piotr Choduń 

 

Sekretarze:  Agnieszka Piszcz 

Wojciech Trybulski 

Izabela Czerniak 

Agnieszka Kasprzak 

 

2. Na administratora systemu informatycznego powołuję Annę Nieścior. 

  

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

 weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym; 



 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie 

do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 20zc ust. 1; 

 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o których mowa w art. 20zc 

ust. 3; 

 przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób 

sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, 

sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, 

sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych – 

w przypadkach, o których mowa w art. 7b ust. 1, art. 20f ust. 5, art. 

20g ust. 1a, art. 20h ust.1 pkt 3, art. 20i ust. 1, art. 20j ust. 1, art. 

20k ust. 1a, art. 20n ust. 4 i art. 20o ust. 2. 

 

4. Powołuję Szkolny Zespół do Spraw Obsługi Kandydatów do klas pierwszych 

w składzie: 

Przewodniczący:  Artur Korgul 

Członkowie:   wychowawcy klas pierwszych 

 

5. Do zadań Szkolnego Zespołu do Obsługi Kandydatów należy w szczególności 

przyjmowanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 

 

6. Powołuję Szkolny Zespół do Spraw Naboru Uczniów z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego w składzie: 

Przewodniczący:  Janusz Stasiak 

Zastępca:   Jolanta Marciniak 

Członkowie:   Estera Czaplewska 

    Małgorzata Policha 

    Anna Brzuszkiewicz 

    Ewa Jóźwiak  

Sekretarz:   Agnieszka Piszcz 

 

7. Do zadań Szkolnego Zespołu do Spraw Naboru Uczniów z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego należy w szczególności: 

 koordynowanie działań promocyjnych w zakresie rekrutacji uczniów 

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 weryfikacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego; 

 sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu, które odbędzie się 

w terminie przed podaniem do publicznej wiadomości przez Komisję 

Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 


