Zasady rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych
w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie
obowiązujące na rok szkolny 2019/2020
Rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa
sportowego i szkół mistrzostwa sportowego odbywa się na zasadach określonych w art. 137
ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.)
oraz Rozporządzenia 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
poz.671).
Zgodnie z Zarządzeniem Nr ED.0050.48.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia
26 lutego 2019 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów sportowych w Gminie
Miasta Jaworzna w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
w Jaworznie w roku szkolnym 2019/2020 zostaną utworzone oddziały sportowe dla
klasy IV oraz klasy VII o profilu siatkówki dziewcząt i koszykówki chłopców.
1. Kandydaci do oddziałów sportowych zobowiązani są do :
przedłożenia oryginału orzeczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia
wydanego prze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej


dostarczenia pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego



złożenia wypełnionego wniosku określonego przez Dyrektora Szkoły



zaliczenia prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez: Polski
Związek Piłki Siatkowej - dziewczęta oraz Polski Związek Koszykówki –chłopcy.

Aktualne, zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programy szkolenia,
wraz z opisem i wynikami prób sprawnościowych, są dostępne na stronie:
Piłka siatkowa - https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programyszkolenia/7470,Polski-Zwiazek-Pilki-Siatkowej.html
Piłka Koszykowa - https://szkolenie.pzkosz.pl/testy_naborowe
2. Kwalifikacji do oddziałów sportowych dokonuje komisja rekrutacyjna. W jej skład może
wejść jako obserwator przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana dostosować próby sprawności fizycznej
do warunków lokalowych szkoły.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego, na jego drugim etapie będą brane łącznie pod
uwagę następujące kryteria (mające jednakową wartość – art. 133 ust.2 pkt 1-7 oraz
ust. U3 UPO):
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.
4. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego oraz
procedurę odwoławczą:
lp.

Rodzaj czynności

1

Złożenie
wniosku
załącznikami

2

Podanie do publicznej wiadomości
terminu przeprowadzenia próby
sprawności fizycznej do oddziałów
sportowych
Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej do oddziałów sportowych.

3

Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
wraz

z

od 7 marca 2019 r.
godz. 8.00
do 15 marca 2019 r.
godz.14.00

4 marca 2019 r.
Piłka siatkowa
19 marca 2019 r.
godz. 16.30 – kl. IV
godz. 18.00 – kl. VII
Piłka koszykowa
20 marca 2019 r.
godz. 16.30 – kl. IV
godz. 18.00 – kl. VII

4

Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki próby
sprawności fizycznej do oddziałów
sportowych.

21 marca 2019 r.

od 25 kwietnia 2019 r.
godz. 8.00
do 29 kwietnia 2019 r.
godz.14.00

25 kwietnia 2019 r.

6 maja 2019 r.
Piłka siatkowa –
godz. 16.30
Piłka koszykowa –
godz. 18.00

7 maja 2019 r.

5

6

7

8

Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów
zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do
oddziałów sportowych.
Potwierdzenie przez rodziców
kandydata woli uczęszczania do
oddziału sportowego.
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do
oddziałów sportowych.
Opublikowanie wykazu wolnych
miejsc do oddziałów sportowych.

21 marca 2019 r.

7 maja 2019 r.

Do 26 marca 2019 r.
do godz. 14.00

Do 10 maja 2019 r.
do godz. 14.00

27 marca 2019 r.

12 maja 2019 r.

24 kwietnia 2019 r.

-------------

Procedura odwoławcza
1. W terminie 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.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
oddziału sportowego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicom
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

