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do zarządzenianr l0l2022 Dyrektora SzkoĘ Podstawowej
im. Jana Pawł a II w Sulikowie z dnia 14.02.2022 r.

REGULAMIN NABORU DO KLASY I i W SPORTOWEJ
Szkoł y Podstawowej im. Jana Pawł a II w Sulikowie

NA RoK SZKOLNY 202212023

I. Zasady rekrutacji do klas §portowych

1. Naboru kandydatów do klasy o profilu sportowym dokonuje się spoś ród:

. kandydatów do klasy I,

. uczniów klas III.

2. Jeś li w klasie sportowej są wolne miejsca, moż na dokonać naboru uzupeł niającego

w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców (prawnych

opiekunów), nauczyciela lub trenera po speł nieniu opisanych wymagań.

3. Moż liwy jest ewentualny nabór uzvpeł niający w klasach starszych, w ruzie odejś cia

lub przeniesienia uczniów.

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnoś ci kandydata do klasy sportowej na teś cie,

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna moż e wyznaczyó nowy termin tęstu

sprawnoś ciowego.

5. Kandydatem do ftlggylo profilu sportowym moż e być uczeń, który:

o w danym roku rozpoczynanaukę w szkole podstawowej,

o przystąpi do próby sprawnoś ciowej,

o wykaż ę się umiejętnoś ciami potwierdzonymi wynikami testu sprawnoś ciowego

- (Zał ącznik 5),

o posiada stan zdrowia umoż liwiający mu udział  w zajęciach spońowych,
potwierdzo ny pr zęz lękar za specj ali stę.

6. Kandydatemdo hlgslsgwtlgio profilu sportowym moż ębyc uezen który:

. w danym roku kalendarzowym ukończy klasę trzecią w szkole podstawowej

z dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu,

. wkńe się umiejętnoś ciami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu

sprawnoś ciowego (zał ącznik 5),

. z bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przęz lękarza specjalistę

medycyny sportowej.
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7. Jest uczniem innej szkoł y podstawowej, ukończy klasę trzectą z dobrymi wynikami
w nauce i zachowaniu oraz osiągnie wysokie wyniki testu sprawnoś ciowego

organizowan ę go pI zez trenerów naszej placówki.

8. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się pod warunkiem, ze szkoł a dysponuje

wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia waruŃów placy placówki.

II. Kwalifikacja uczniów do klas sportowych

1. W celu przeprowadzęnia naboru do klas sportowych Dyrektor Szkoł y powoł uje

Komisję Rekrutacyjną.

2, W skł ad Komisji wchodzą:

. wicedyrektor jako przewodnicząay,w przypadku nieobecnoś ci inny nauczyciel
wskazany j ako przew o dniczący,

o trener wł aś ciwej dyscypliny,

o ndJczyciele wychowania ftzycznego.

3, ZadaniaKomisji Rekrutacyjnej :

o przekazarie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o waruŃach rekrutacji,

. prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami okreś lonymi
w regulaminie naboru uczniów do klas sportowych,

o przeprowadzenie testów sprawnoś ci,

. sporządzenie protokoł u zpostępowania kwalifikacyjnego,

o ustalenie listy uczniów przyjętych do klas sportowych i podanie do

wiadomoś ci zainteresowanych.

III. Wymagana dokumentacja:

1. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o przyjęcie do_plglw§lci klasy
sportowej kał acznikl aI.

2, Podanie o przyjęcie dziecka do klasy czwartej o profilu sportowym - Gał ącznik Ib\

3. Deklaracja przystąpienia do prób sprawnoś ciowych - (zalącznik2)

4. Oś wiadczenie rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych - (zaNącznik 3)

5. Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej i udziń w treningach,

zapoznania z Regulaminem fuŃcjonowania klas sportowych, przetwarzanie danych

o sobowych - (zalącznik 4)
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IV. Terminy rekrutacji

1. Podania o przyjęcie clo klasy sportowej należ y skł adać w terminie od 01 .03.20ż 2 do

3I.03.2022 w sekretariacie szkoł y lub przesł ac poczta.

2. Termin przeprowadzenta testów sprawnoś ci ftzycznej:

. do klasy pierwszej 7-8 kwietnia 2022t.

. do klasy czwartej 28-29 marca 2022r.

3. Do 22.04.2022 ogł oszenie wyników i listy przyjętych kandydatów

4, Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w przypadku posiadania wolnych miejsc:

o Do klasy pierwszej I2-I3 maja2022r.

o Do klasy czwartej2I-22 kwietnia 2022r.

5. Podanie do publicznej wiadomoś ci wyników dodatkowego postępowania

kwalifikacyjnego - 27 maj2Oż Z r.

v. ustalenia końcowe

1. Ostateczny skł ad klas sportowych zat:wietdza Dyrektor Szkoł y wspólnie
z nauczy ciel ami wychowania ftzy czne go pr ow adzącymi daną dy s c yp l i nę sp o rtu.

2. Jeś li liczba kandydatów przekacza liczbę miejsc w klasach sportowych, o przyjęciu
ucznia decyduje miejsce na liś cie wyników próby testów sprawnoś ci ftzycznej.

3. W przypadku braku moż liwoś ci ptzyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoł a informuje
rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do Szkoł y.

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) mają mozliwoś ć
wniesięnia odwoł ania na piś mie do Dyrektora Szkoł y w tęrminie trzęch dni od daty

ogł oszenia listy przyjętych uczniów.

5. Dyrektor rozpatruje odwoł ania w terminie siedmiu dni od dŃy zł oż enia.

6. Decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów do klas sportowych podejmuje Dyrektor
Szkoł y. Decyzja Dyrektora jest ostateczna,
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