REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV i VII SPORTOWEJ O PROFILU
SZERMIERCZYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Podstawa prawna: Zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z
dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz. U. 2002/191/1603) w sprawie zasad
kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich
częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski.

1. O przyjęcie do klasy sportowej może się ubiegać kandydat, który:
a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
b) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
2. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do klasy sportowej;
b) dwie podpisane fotografie;
c) oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do klasy IV)
lub klasy VI szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do klasy VII);
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
3. Terminy rekrutacji:
a) od 11 do 18 marca 2019 - składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej;
b) termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej upływa 26 marca 2019;
c) 28 marca (godz. 15.00) - opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
d) do 3 kwietnia (do godz. 16.00) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało
zakwalifikowane.
e) 4 kwietnia (godzina 13:00) Opublikowanie list kandydatów przyjętych.
f) w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienia odmowy przyjęcia;
g) pierwszy wtorek po zakończeniu roku szkolnego, do godziny 1500 składanie w sekretariacie szkoły
oryginałów świadectw.
4. Szkolna Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej Dyrektor szkoły powołuje szkolną Komisję
rekrutacyjno - kwalifikacyjną;
b) w skład komisji wchodzą:
− wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący,
− nauczyciele wychowania fizycznego,
− trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku,

c) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
− opracowuje regulamin na dany rok szkolny,
− prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
− kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich,
− ustala listę uczniów przyjętych do klasy sportowej,
− sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
d) Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje Dyrektor szkoły.

