Zał. nr 9 do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej 

z dnia ................... w sprawie odmowy przyjęcia ........................... do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym na rok szkolny ...................
W dniu ………… Komisja Rekrutacyjna odmówiła przyjęcia .......................... do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny ................... .
Podstawę rozstrzygnięcia stanowił następujący stan faktyczny i prawny:
W dniu ................... Państwo ................................................... złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny ................... syna/córki ........................................... . We wniosku wskazali, że ich kandydat spełnia następujące kryteria rekrutacyjne: ............................................................... 
Na potwierdzenie spełnienia powyższych kryteriów, do wniosku załączyli: .................................................. 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na podstawie art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. w dniu ................... wezwał wnioskodawców do złożenia w terminie ................... dni ................... na potwierdzenie spełnienia kryterium rekrutacyjnego - ........................................... następującego dokumentu: ....................................... . Wnioskodawcy odebrali powyższe pismo w dniu ..................., jednak nie przedłożyli żądanego dokumentu, ani nie odpowiedzieli na pismo.
W toku rekrutacji na wolnych ............. miejsc w szkole podstawowej wnioski o przyjęcie złożyli rodzice .............. kandydatów. 
Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że następująca liczba kandydatów, których rodzice przedłożyli wymagane oświadczenia i dokumenty spełnia poniższe kryteria:
	kandydat odbył roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym - ................... osób;
	kandydat zamieszkuje na terenie gminy Łopiennik Górny - ................... osób;
	rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym - ................... osób; 
	Rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą bądź studiują lub uczą się w trybie dziennym - ................... osób;

Powyższe osoby zostały w pierwszej kolejności przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Spośród ww. osób na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej zostało przyjętych ................... osób. Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia kandydata na rok szkolny ................... wyniosła ................... . Łącznie taką liczbę punktów uzyskało ................... kandydatów.
Wnioskodawcy, którzy twierdzili, że ich dziecko spełnia kryteria rekrutacyjne wykazali spełnienie następujących kryteriów rekrutacyjnych, za które Komisja Rekrutacyjna przyznała ich synowi/córce ................... punktów: ..................., natomiast nie wykazali, że ich dziecko spełnia kryterium ..................., z powodu braku przedłożenia wymaganego dokumentu. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna nie przyznała punktów za spełnienie kryterium ................... . Ostatecznie liczba punktów przyznanych kandydatowi ................... wyniosła ................... . Liczba ta nie jest wystarczająca do przyjęcia kandydata do tutejszego oddziału przedszkolnego na rok szkolny ................... .
Mając na względzie powyższe, Komisja Rekrutacyjna w dniu ................... odmówiła przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszczając go na liście kandydatów nieprzyjętych, opublikowanej w dniu ................... (art. 20zc ust. 1 - ust. 5 u.s.o.).
Na podstawie art. 20zc ust. 8 u.s.o. przysługuje Państwu prawo do wniesienia do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej z dnia ..................., w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego uzasadnienia.
...........................................................................
podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej



