Załącznik nr 1
do Zarządzenia 17/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy dnia 5 czerwca 2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY czwartej sportowej
w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uczniem klasy czwartej sportowej może zostać dziecko, które:
- posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia;
- posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
- uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin
tygodniowo, w tym:
- 6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna lub piłka siatkowa,
- 4 godzin wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły
podstawowej

1. Składanie dokumentów
Wymagane dokumenty:
- podanie rodziców o przyjęcie do klasy sportowej,
- zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia o zdolności do uprawiania piłki nożnej lub
piłki siatkowej;
- wniosek (formularz na www.zs.choroszcz.pl lub w sekretariacie szkoły),
- ocena opisowa z I semestru klasy III,

2.Terminy rekrutacji:
a) do 12 czerwca 2017r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej,
b) termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej w dn. 14 czerwca 2017 r.
w godzinach od 13.30 do 16.00 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Choroszczy przy
ul. Powstania Styczniowego 26a.
c) 19 czerwca 2017 r. przedstawienie wyników z testu sprawności fizycznej,
d) 21 czerwca 2017 r. ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klasy sportowej.
3. Etapy postępowania rekrutacyjnego – zasady rekrutacji:
1) Do oddziału sportowego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie
szkoły, a w przypadku wolnych miejsc na wniosek rodziców kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły.

2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w
punkcie 1. niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania, brane są pod
uwagę wyniki prób sprawności fizycznej;
3) Przy przyjmowaniu kandydatów do oddziałów sportowych uwzględnia się opinię
trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego
zaświadczenie.
4.Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
a) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej szkoły podstawowej dyrektor
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną.
b) W skład komisji wchodzą: zastępca dyrektora jako przewodniczący komisji i trzech
nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Choroszczy.
d) Komisja jest zobowiązana do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z
zasadami określonymi w regulaminie, tzn.:
- ustala zestaw ćwiczeń kontrolnych i przedstawia szczegółowe zasady ich punktacji,
- dokonuje oceny formalnej, sprawdzając spełnienie wymogów określonych w pkt. 2
regulaminu;
- nie dopuszcza do próby sprawności fizycznej uczniów, którzy nie spełniają wymogów
formalnych;
- przeprowadza próbę sprawności fizycznej,
- ogłasza wynik testu sprawności fizycznej,
- sporządza protokół z prac komisji,
- w razie potrzeby przeprowadza II etap postępowania rekrutacyjnego,
- ustala listy uczniów przyjętych do klasy sportowej na rok szkolny 2017/2018 w ramach
limitu uczniów
5. Odwołanie od ustaleń Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.
a) odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej może złożyć rodzic lub
opiekun prawny w formie pisemnej do 3 dni od opublikowania listy uczniów przyjętych.
b) Odwołanie rozpatruje dyrektor Szkoły, który może zakwalifikować ucznia do klasy
sportowej.

