Regulamin rekrutacji
do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
na rok szkolny 2018/2019

§1
Informacje ogólne
1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady i procedury
kwalifikacyjne, terminy obowiązujące w danym roku szkolnym i podaje do publicznej
wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej
oraz podanie informacji na spotkaniach rekrutacyjnych.
2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas kieruje Szkolna Komisja
Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
a. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
b. weryfikacja złożonych wniosków (podań), co do spełniania przez kandydatów
przyjętych kryteriów,
c. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy uczniów
przyjętych
d.
i nie przyjętych do szkoły.
3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu
ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu
się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
4. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjecie do klasy siódmej szkoły podstawowej
ze specjalnością: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz lekka atletyka dziewcząt
i chłopców.
5. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów w oddziale
jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym
( minimum 12 osób), jednak nie powinna przekroczyć 30 osób.

§2
Warunki i kryteria przyjęć
O przyjęciu do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 1 –
Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach mogą ubiegać się uczniowie, którzy
posiadają:
a. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza medycyny sportowej,
b. zaliczenie prób sprawności fizycznej,
c. pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do
szkoły,
d. wniosek rodziców o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w
Zespole Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach.
2. O przyjęciu do szkoły decyduje spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz wyniki
próby sprawności fizycznej.

1.

3. Kandydaci z oceną naganną nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu
kandydata do szkoły. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się według malejącej liczby
uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc oferowanych przez szkołę.
5. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych, pierwszeństwo
przysługuje kandydatom:
a. z wyższą liczbą punktów uzyskanych w testach sprawnościowych,
b. z wyższą oceną z zachowania i średnią ocen na świadectwie z klasy VI ,
c. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej
6. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem
rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§3
Terminy rekrutacji i dokumenty
1. Składanie podań w sekretariacie szkoły od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. do godz.
15.00. W postępowaniu uzupełniającym od 05 lipca 2018 r. do 06 lipca 2018 r.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 07 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 na obiektach
sportowych szkoły. W postępowaniu uzupełniającym 06 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00
również na obiektach sportowych szkoły.
3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji rekrutacyjnej
następujące dokumenty:
a. wniosek o przyjecie do szkoły - załącznik nr 1;
b. pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział syna/córki
podopiecznego/podopiecznej w próbach sprawności fizycznej – załącznik nr 2;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację
wizerunku kandydata na potrzeby procesu rekrutacji załącznik nr 3;
d. książeczkę (kartę zdrowia sportowca) lub zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do uczestnictwa w próbie sprawności
fizycznej do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 1 –
Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach.
3. Szczegółowe informacje na temat prób sprawności fizycznej dostępne są na stronie szkoły
www.skarga-szamotuly.edu.pl
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej , o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3
Prawo Oświatowe nastąpi 14 czerwca 2018 r. godz. 9.00
W postępowaniu uzupełniającym 06 sierpnia 2018 r. po przeprowadzonych próbach
sprawnościowych, jednak nie później niż do godz. 10.00 07 sierpnia 2018 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi
poprzez przedłożenie w terminie od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. kserokopii
świadectwa ukończenia klasy VI oraz:
 potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach –
załącznik nr 4;



2 fotografie o wymiarach 30 x 20 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na
odwrocie).
7. W postępowaniu uzupełniającym dostarczenie świadectwa klasy VI wraz z wnioskiem
o przyjęcie do szkoły należy złożyć w terminie od 05-06 lipca 2018 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 11 lipca 2018 r. o godz.10.00
W postępowaniu uzupełniającym 24 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00

§4
1.

2.

3.
4.

Tryb odwoławczy
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun prawny może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
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.

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem : 14 maja 2018 r.

