ZARZĄDZENIE NR 7/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły
Sportowej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do oddziałów sportowych i oddziałów
mistrzostwa sportowego oraz powołania i trybu działania Komisji Rekrutacyjnej na rok
szkolny 2018/2019

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59, art. 130 – 162 ), Zarządzenia nr 39/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia
31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz
oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Ustrzyki Dolne jest organem prowadzącym,
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 r., poz. 671)
zarządzam co następuje
§ 1
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
oddziałów sportowych klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2018/2019 w składzie:
1. mgr Grzegorz Osiowy – przewodniczący,
2. mgr Joanna Nowak – członek,
3. mgr Monika Fundanicz – członek.
§ 2
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
oddziałów mistrzostwa sportowego klasy czwartej , piątej i szóstej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych na rok
szkolny 2018/2019 w składzie:
1. mgr Bogdan Kwaśnik – przewodniczący,
2. mgr Ryszard Cybruch – członek,

3. mgr Monika Fundanicz – członek,
4. mgr Kamil Fundanicz – członek,
5. mgr Jacek Jóźwiak – członek,
6. mgr Bartosz Kądziołka – członek,
7. mgr Tomasz Podstawek – członek,
8. mgr Bogusław Postołowski – członek.
§ 3
Zadania Komisji określają art. 157 ust.2 oraz art. 158 ust. 1-5 i 7 ustawy Prawo
oświatowe. Komisja rozpoczyna pracę od dnia 01 marca 2018 roku i kończy pracę po
zakończonym ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do 28 sierpnia
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie
rekrutacyjne.
§ 4
1. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest w szczególności:
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym,
2) przekazanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o
warunkach rekrutacji,
3) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej;
4) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów
kryteriów;
5) przeprowadzenie testów sprawności fizycznej,
6) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
7) ustalenie

wyników

postępowania

rekrutacyjnego

i

sporządzenie

list

kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych

do oddziału

sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego;
8) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
§5
Wprowadza się Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych i oddziałów
mistrzostwa sportowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej
Szkole Sportowej w Ustrzykach Dolnych stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§6
Zobowiązuję Przewodniczących Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków
komisji z procedurą postępowania rekrutacyjnego i Regulaminem rekrutacji do oddziałów
sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego, wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora
Nr 7/2018 oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w powyższych
dokumentach.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2018
Dyrektora SP nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych
z dnia 28.02.2018 r.

Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych i oddziałów
mistrzostwa sportowego
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
Narciarskiej Szkoły Sportowej
w Ustrzykach Dolnych

I. PODSTAWA PRAWNA:

1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59,
art. 130 – 162 ).

2. 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 2017r.,
poz. 610).
3.

Uchwała nr XXXI/414/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, Zarządzenie nr 39/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli
i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Ustrzyki
Dolne jest organem prowadzącym.

4.

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 r., poz. 671).

5. Statut Szkoły.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.

1. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja uczniów pod względem sportowym odbywa się
w dwóch etapach:
1)

I etap – nabór i rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych klas I –szych (chłopcy
i dziewczęta – profil narciarski),

2)

II etap - nabór i rekrutacja uczniów do oddziałów mistrzostwa sportowego klasy IV,
V i VI (chłopcy i dziewczęta, szkolenie sportowe w dyscyplinach: narciarstwo
biegowe, narciarstwo alpejskie, pływanie).

2. Do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych
mogą być przyjmowani uczniowie niezależnie od ich miejsca zamieszkania.
3. Do oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa sportowego przyjmuje się kandydatów,
którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego lub mistrzostwa sportowego;
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 danym oddziale.
III.

TERMIN REKRUTACJI
1. Nabór do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego na rok 2018/2019
prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
2. O terminie, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie
internetowej szkoły oraz pisemnych ogłoszeniach.
3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać na stronie internetowej szkoły lub
pod nr telefonu (013 461 1605 - sekretariat szkoły).
4. Szczegółowe terminy rekrutacji:
1) od 19 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r. wydawanie i przyjmowanie
wniosków o przyjęcie do I klasy sportowej,

2) od 01 marca 2018 r. do 18 maja 2018 r. wydawanie i przyjmowanie
wymaganej dokumentacji związanej z przyjęciem do oddziału mistrzostwa
sportowego,
3) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału
sportowego klasy I – do 25 kwietnia 2018 r.,
4) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów
mistrzostwa sportowego klasy IV, V i VI – 23-25 maj 2018 r.,
5) wywieszanie na tablicy informacyjnej szkoły imiennej listy kandydatów
do oddziałów sportowych klas I, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawnościowych – 27.04.2018 r.,
6) uzupełnienie wniosku przyjęcia do oddziału sportowego klasy I szkoły
podstawowej

–

dostarczenie

orzeczenia

lekarskiego

o

braku

przeciwwskazań do uprawiania sportu przez lekarza rodzinnego oraz
pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego – do 30.05.2018 r.,
7) ogłoszenie listy przyjętych do oddziału sportowego klasy I- 04.06.2018 r.,
8) wywieszanie na tablicy informacyjnej szkoły imiennej listy kandydatów
do oddziałów mistrzostwa sportowego klas IV, V i VI, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawnościowych – 05.06.2018 r.,
9) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do oddziału
mistrzostwa sportowego- od 06.06 do 11.06 2018 r.,
10) ogłoszenie listy przyjętych do oddziału mistrzostwa sportowego klas IV, V
i VI – 12.06.2018 r.,
11) termin uzupełniający w przypadku wolnych miejsc do oddziału
sportowego i mistrzostwa sportowego -testy sprawności fizycznej odbędą
się 23 -24 sierpnia 2018 roku. Szczegółowe informacje zostaną
umieszczone na stronie internetowej szkoły.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oddziały sportowe klasy I :
1) szkolny wniosek zapisu ucznia do klasy I sportowej,
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania
kandydata do oddziału sportowego,

3) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.
2. Oddziały mistrzostwa sportowego klasy IV, V, VI:
1) pisemna deklaracja i zgoda rodziców na udział dziecka w testach sprawności
fizycznej,
2) aktualna karta zdrowia sportowca,
3) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału mistrzostwa
sportowego,
4) oryginał świadectwa ukończenia klasy III lub IV lub V (nie dotyczy uczniów
SP nr 2 NSS),
5) 2 aktualne fotografie (nie dotyczy uczniów SP nr 2 NSS),
6) Karta zdrowia ucznia (nie dotyczy uczniów SP nr 2 NSS).

V. ZASADY REKRUTACJI
1. Do oddziału sportowego klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które:
1)

uzyskały w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej minimum 300
pkt.(dotyczy chłopców i dziewcząt),

2)

posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczęszczania kandydata do oddziału sportowego ,

2. W roku szkolnym 2018/2019 będą utworzone dwa oddziały sportowe klas I.
Maksymalna liczba uczniów w oddziałach sportowych klas I – 50.
3. Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali określone minimum punktowe( tj. 300 pkt.)
przekracza liczbę miejsc w oddziałach sportowych, o przyjęciu ucznia decyduje
miejsce na liście wyników próby testów sprawności fizycznej.
4. Do oddziału mistrzostwa sportowego klasy IV, V, VI przyjmowani są uczniowie,
którzy:
1) uzyskali pozytywny wynik sprawnościowy określony przez Polski Związek
Narciarski w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej (dotyczy
narciarstwa biegowego i alpejskiego)- szczegółowe kryteria określa PZN w
załączniku <czytaj więcej>,
2) spełnili kryteria określone przez Polski Związek Pływacki, szczegóły na stronie
http://www.polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej (dotyczy kandydatów do
oddziału mistrzostwa sportowego w pływaniu),
3) posiadają aktualną kartę zdrowia sportowca.

5. W roku szkolnym 2018/2019 grupa sportowa oddziału mistrzostwa sportowego
w dyscyplinie pływanie może liczyć maksymalnie 15 osób (łącznie z klasy IV, V,
VI).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
1. W przypadku nie przyjęcia dziecka/ucznia do oddziału sportowego lub oddziału
mistrzostwa sportowego rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać pisemne
odwołanie do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od wywieszenia list
dzieci/uczniów przyjętych..
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia
wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
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. Decyzja dyrektora szkoły jest
ostateczna.

