
Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych 

Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach na rok szkolny 2017/2018 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2017  

Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach  

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych 

w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach  

  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i  

szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. Z  2017 r. poz.610).  

  

§1 

 

1. Na rok szkolny 2017/2018w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach zostanie przeprowadzona 

rekrutacja do  następujących oddziałów sportowych: 

1) Do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Olimpijczyków Polskich w Suwałkach: 

a) piłka siatkowa chłopców, 

b) pływanie, 

c) badminton. 

 

§2 

Rekrutacja do oddziałów sportowych w Zespole Szkół nr 10  w Suwałkach 

 

1. Do oddziałów sportowych w klasach czwartych szkoły podstawowej przyjmuje się 

kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim  wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
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2) posiadają  pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

    3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez   

polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie 

sportowe w danej szkole lub danym oddziale;  

 W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, 

niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale sportowym na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łączne kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata,  

2) niepełnosprawność kandydata,  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 Kryteria, o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość, po 4 punkty każdy. 

 

§3 

Komisja rekrutacyjna 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów sportowych Dyrektor szkoły powołuje 

szkolną   komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków 

komisji.  

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

1) w szkole podstawowej: 

a) wicedyrektor ZS nr 10 w Suwałkach (nauczyciel wychowania fizycznego) jako 

przewodniczący, 

b) nauczyciel wychowania fizycznego ZS nr 10 w Suwałkach dokonujący naboru, 

c) trener klubu współpracującego ze szkołą,  

3. Komisja powoływana jest w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dany 

rok szkolny. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
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1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej; 

2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej prób sprawności fizycznej; 

3) weryfikacja spełnienia przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

4) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

5) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wyników 

prób sprawności fizycznej; 

6)  sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; 

7) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych; 

8) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia). 

9) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

§5 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do oddziałów sportowych 

 

1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do oddziałów sportowych: 

1) składanie wniosków i dokumentów – do 15.05.2017 r. do godz.15.00, 

2) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 22.05.2017 r.  

3) ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 29.05.2017 r. 

2. Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – od 15 maja 2017 r. do 16 maja 2017 r. 

według harmonogramu. 

 Testy sprawności fizycznej do oddziałów sportowych w szkole podstawowej (klasa 

czwarta): 

a) piłka siatkowa chłopców – 16 maja 2017 r., godz. 16:00, hala sportowa Zespołu 

Szkół nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5, 
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b) badminton – 15 maja 2017 r., godz. 16.00, aula Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach, 

ul. Antoniewicza 5, 

c) pływanie – 16 maja 2017 r., godz. 16:00 – testy na sali małej lewej Zespołu Szkół nr 

10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5, godz. 17:00 – testy w wodzie, pływalnia 

Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5. 

3. Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej – 18 maja 2016 r. o godz.15:00. 

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów 

sportowych – 29 maja 2017r. 

5.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału 

sportowego. 

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z 

wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

7.  Rodzic kandydata  może wnieść do Dyrektora  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

8.  Dyrektor  szkoły  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora  szkoły  służy skarga do 

sądu administracyjnego. 

9.  Listy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podane do publicznej wiadomości, są publikowane 

nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 5–7, w postępowaniu 

rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku 

kalendarzowym. 

10. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza się do 31 sierpnia 2017 r. 

w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

11. Zakres prób sprawności fizycznej do poszczególnych oddziałów sportowych w klasach 

czwartych szkoły podstawowej i w klasach pierwszych gimnazjum ustalił polski związek 

sportowy właściwy dla danego sportu: 

a) piłka siatkowa chłopców – Polski Związek Piłki Siatkowej, 

b) pływanie – Polski Związek Pływacki, 

c) badminton – Polski Związek Badmintona. 
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§6 

Wymagane dokumenty 

 

1. wniosek o przyjęcie do szkoły, 

2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych w § 2 ust 3. 

3. pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego, 

4. orzeczenie lekarskie wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

§ 7 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości i umieszcza na 

tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

 

                                                                 § 8 

1.   Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 10 w Suwałkach. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


