REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERSKICH HARCERZY
CEGŁOWA W CEGŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Regulamin określa zasady naboru do klasy 4 i 5 szkoły podstawowej.
2. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie
ukierunkowanym w dyscyplinie piłka ręczna dla dziewcząt i piłka nożna dla
chłopców.
3. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP
w Cegłowie obwód szkolny.
4. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:
a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie 4 sportowej ukończył lub ukończy 9 lub
10 lat, (ur. 2008 r. lub 2009r.)
b) w roku rozpoczęcia nauki w klasie 5 sportowej ukończył lub ukończy 10 lub
11 lat ( ur. 2007r. lub 2008r.)
c) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej,
d) zaliczył test sprawności fizycznej przeprowadzany za pomocą indeksu K.
Zuchory na poziomie min. 20 pkt.,
e) zaliczył test sprawności specjalnej, dla dziewcząt w zakresie piłki ręcznej,
dla chłopców w zakresie piłki nożnej, na poziomie min. 20 pkt. ,
f) zaliczył test diagnostyczny z języka polskiego i matematyki na poziomie min.
75% co stanowi 20 pkt.
g) uzyskał za I semestr klasy 4 co najmniej dobrą ocenę zachowania,
h) posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),
5. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:
a) podanie o przyjęcie do klasy sportowej,
b) ocena opisowa z I semestru klasy 3 dla kandydatów do klasy 4 ( nie dotyczy
uczniów szkoły podstawowej w Cegłowie)
c) wykaz ocen z I semestru klasy 4 potwierdzony przez dyrektora szkoły dla
kandydatów do klasy 5 ( nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej w
Cegłowie),

d) dwie podpisane fotografie ( nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej w
Cegłowie),
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w
przychodni sportowo – lekarskiej.
6. Terminy rekrutacji:
a) do 30 kwietnia br. składanie podań o przyjęcie do klasy wraz z
dokumentacją określoną w pkt. 4,
b) 9 maja br. test sprawności fizycznej K. Zuchory,
c) 10 maja br. test sprawności specjalnej,
d) 15 maja br. test diagnostyczny z języka polskiego i matematyki,
e) 18 maja br. ogłoszenie wyników rekrutacji,
f) 21 maja br. opublikowanie listy zakwalifikowanych do klas sportowych.
g) 21-23 maja br. składanie w szkole potwierdzenia woli zapisu dziecka.
h) 24 maja br. ogłoszenie listy przyjętych do klas sportowych.
i) od 24 maja br. procedura odwoławcza
7. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a) wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,
b) nauczyciele wychowania fizycznego,
c) pedagog szkolny
d) nauczyciel matematyki,
e) nauczyciel j. polskiego.
8. Szkolna komisja rekrutacyjna :
9. podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
10. prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
11. ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
12. sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego
13. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia do dyrektora
szkoły odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy
przyjętych kandydatów.
14. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest
ostateczna.

