Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 17/2017/2018
dyrektora SP 18 z dnia 1.03.2018r.

Procedura rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu pływanie
obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 18
im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej od 1marca 2018r.
Podstawa prawna:
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r., poz. 671

•

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto
Ruda Śląska jest organem prowadzącym

1. Nabór do klasy sportowej w szkole przeprowadza się wśród dzieci kończących
w danym roku szkolnym klasę III szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2. Podczas postępowania rekrutacyjnego kryteria i terminy naboru reguluje Zarządzenie Prezydenta
Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia harmonogramu i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest
organem prowadzącym.
3. Rekrutację kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy sportowej.
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
3) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
5. Do klasy sportowej przyjmuje się uczniów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego (załącznik nr
1),
3) uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez
polski związek sportowy właściwy dla danego sportu.
6. Próba sprawności fizycznej obejmuje:
1) Sprawdzian zdolności motorycznych w wodzie, w tym:
a) Wydechy do wody,
b) Skok na nogi do wody głębokiej ze słupka,
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c) Leżenie na grzbiecie - meduza (ramiona ustawione szeroko w bok) - utrzymanie równowagi
ciała i pływalność,
d) Leżenie na piersiach - meduza (ramiona ustawione szeroko w bok) - utrzymanie równowagi
ciała i pływalność,
e) Nurkowanie w głąb - głębokość 1 - 1,2m i wyłowienie przedmiotu,
f) Poślizg na piersiach na odcinku 5m,
g) Poślizg na grzbiecie na odcinku 5m,
h) Praca nóg do kraula na grzbiecie,
i) Praca nóg do kraula na piersiach,
j) Technika pływania kraulem na grzbiecie,
k) Technika pływania kraulem na piersiach,
2) Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie , w tym:
a) Szybkość: bieg na odcinku 50m, pomiar czasu (s)
b) Zwinność: bieg wahadłowy 4 x 10 m, pomiar czasu (s)
c) Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm)
d) Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm)
e) Gibkość: skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność.
7. W każdej konkurencji uczeń uzyskuje punkty. O miejscu decyduje liczba zdobytych punktów.
8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 4.,
niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
10. Kryteria o których mowa w ust. 7. mają jednakową wartość – 2 punkty.
11. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/opiekunów prawnych
kandydata.
12. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 18 stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
13. Do wniosku o którym mowa w ustępie 11 można dołączyć:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
14. W/w dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub mogą być składane
także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
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15. Oświadczenia o których mowa w ust.12 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
16. O przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej nr 18 w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor
szkoły.
17. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły
powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego.
18. Wniosek o przyjęcie do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego stanowi załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu.
19. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera
lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku
szkolnego lub od nowego półrocza do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
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Zał. nr 1

Ruda Śląska, dnia ………………………………………

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA

Wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
(imię i nazwisko dziecka)
do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej i udział
w zajęciach treningowych z pływania.

…………………..…………………………………………..
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

* niewłaściwe skreślić
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Zał. nr 2
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej
Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie syna/córki* do klasy czwartej o specjalności pływanie
Dane osobowe kandydata (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL lub w przypadku braku serię i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania
Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Dane

Matki/opiekunki prawnej

Ojca/opiekuna prawnego

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
wraz z kodem poczt.
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej

……………………………..……………………………
Podpis matki/opiekuna prawnego
…………………………………………………………….
Podpis ojca/opiekuna prawnego
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Ruda Śląska, dnia ……………………….……………

ADNOTACJE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Kandydat ………………………………………………..………. złożył dokumenty w dniu ………………………………………………
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat uzyskał punkty za:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata ……………………………….…………….. .
Decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z dnia …………………………… kandydat …………………….. został/nie
został* przyjęty do klasy czwartej sportowej .
Powodem nieprzyjęcia jest ……………………..…………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………
( podpis przewodniczącego Komisji )

.
* niewłaściwe skreślić
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Zał. nr 3

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej
Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej
Zwracam się z prośbą o przyjęcie syna/córki* do klasy ………………. o profilu pływanie
Dane osobowe kandydata (PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):
Nazwisko
Imiona
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL lub w przypadku braku serię i
numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania
Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Dane

Matki/opiekunki prawnej

Ojca/opiekuna prawnego

Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
wraz z kodem poczt.
Telefon kontaktowy
Adres poczty
elektronicznej

……………………………..……………………………
Podpis matki/opiekuna prawnego
…………………………………………………………….
Podpis ojca/opiekuna prawnego
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Ruda Śląska, dnia ……………………….……………

Decyzja dyrektora szkoły

Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota z dnia ……………………………
kandydat …………………….. został/nie został* przyjęty do klasy sportowej .
Powodem nieprzyjęcia jest ……………………..…………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………
( podpis dyrektora szkoły )

* niewłaściwe skreślić
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