REGULAMIN REKRUTACJI
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego we Wronkach.
2. O przyjęcie do szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego może się ubiegać kandydat,
który:
a. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
uzyska odpowiednią liczbę punktów za:
− wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez
odpowiedni polski związek sportowy oraz osiągnięć sportowych (w dyscyplinie
kierunkowej),
b. posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
3. Przy rekrutacji do klas mistrzostwa sportowego na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego bierze się pod uwagę wyniki prób badających predyspozycje do trenowania
danej dyscypliny sportowej, a w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych
na pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo
oświatowe:
c. wielodzietność rodziny kandydata,
d. niepełnosprawność kandydata,
e. niepełnosprawność jednego z rodziców,
f. niepełnosprawność obojga rodziców,
g. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
h. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
i. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość.
Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć
do wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów.
Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone
oświadczeniami kryteria.
4. Wymagane dokumenty:
a. wniosek o przyjęcie do klasy siódmej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego,
b. zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawności fizycznej,
zatwierdzonego przez odpowiedni polski związek sportowy;
c. oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej;
d. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz o zdolności do uprawiania
określonej dyscypliny, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza,
e. podpisane fotografie,
f. oświadczenia o spełnianiu kryteriów naboru.
5. Terminarz rekrutacji:
Od 15.05.2017 (poniedziałek) -Wydawanie wniosków dla kandydatów w sekretariacie szkoły
(dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły).
Do 31.05.2017 (środa) - Składanie podań o przyjęcie do klasy siódmej szkoły podstawowej
(osobiście w sekretariacie szkoły) z załącznikami.
31.05.2017 (środa ) - godzina 12.00 – testy sprawnościowe dla kandydatów miejsce: stadion
sportowy w Popowie.

02. 06.2017 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności
fizycznej.
Od 23 czerwca 2017 r. do 31 czerwca 2017r. - Składanie oryginałów świadectw ukończenia
poprzedniej klasy szkoły podstawowej.
03.07.2017 r. (środa ) do godziny 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
06.07.2017 r. (piątek) do godziny 10:00 Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do siódmej klasy
szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego na podstawie wyników rekrutacji.
6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy siódmej szkoły podstawowej mistrzostwa
sportowego, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która
działa zgodnie z regulaminem określonym w statucie szkoły
a. w skład komisji wchodzą:
− wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący,
− nauczyciele, , jako członkowie komisji,
− nauczyciele wychowania fizycznego lub trenerzy, instruktorzy, jako członkowie komisji,
b. zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
− prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w statucie,
− kwalifikuje kandydatów, ustala listę przyjętych do szkoły,
− sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

Załączniki do regulaminu:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Oświadczenia o spełnianiu kryteriów naboru.
2. Inne, ujęte w statucie.

