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.WODOWEGO I USTAWiCZNEGO 
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NIP 926-16-75-629, REGON 36493Oyrektora Europejskiego Centrum Kszta łcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gubiriie 
z dnia 03 marca 2017 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w zwi ązku z naborem do klas pierwszych w 
Europejskim Centrum Kszta łcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie 

na rok szkolny 201712018 

Na podstawie § 9 rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz post ępowania uzupe łniającego na lata szkole 2017/2018-2019-2020 
do trzyletniego liceum ogólnokszta łcącego, czteroletniego technikum i bran żowej szko ły I stopnia, dla 
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
zarządzam, co następuje: 

Powo łuje się  komisję  rekrutacyjną  do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I w 
następującym sk ładzie: 
1 Ma łgorzata Kijewska - przewodnicząca komisji; 
2.Sebastian Drapa - członek komisji; 
3.Leon Wieliczko - cz łonek komisji 
4.Alicja Szyma ńska - członek komisji; 

Do zada ń  komisji rekrutacyjnej należy: 
1)zapewnienie warunków umo ż liwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnie ń  kierunkowych, c 
którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawno ści fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 
i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji j ęzykowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1  i art. 20j 
ust. 1 ustawy; 
2)sporządzenie listy kandydatów, zawieraj ącej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 
kolejności alfabetycznej, którzy przyst ąpili do sprawdzianu uzdolnie ń  kierunkowych, o którym mowa w 
art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawno ści fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, 
oraz sprawdzianu kompetencji j ęzykowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1  i art. 20j ust. 1 ustawy; 
3)sporządzenie listy kandydatów, zawieraj ącej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 
kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyj ęcie do szko ły, w tym 
zweryfikowano spe łnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag ę  w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupe łniającym; 
4) sporządzenie informacji o podj ę tych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy; 
5)sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów 

oraz prób sprawno ści fizycznej, o których mowa w pkt 1; 

Osoby powo łane na członków komisji ponosz ą  pełną  odpowiedzialno ść  za prawid łowe zgodne z 
obowiązującymi przepisami przeprowadzenie post ępowania rekrutacyjnego. 



Komisja rekrutacyjna jest zobowi ązana do zachowania tajemnicy o pozyskanych informacjach w 
związku z ustawą  o ochronie danych osobowych w czasie stosunku pracy oraz po jego ustaniu, 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.04.2017 r. 
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