
Warszawa, dnia 12 luty  2015r. 

 

 

Komunikat o terminach rekrutacji  do oddziału sportowego  

do klasy czwartej  w dyscyplinie sportu zapasy  

w roku szkolnym 2015/2016 

 Terminy rekrutacji Opis miejsce Osoba 
odpowiedzialna 

1 26 marca 2015 r. godz. 18.00 Zebranie z rodzicami 
uczniów kandydatów do 
oddziału sportowego 

Stołówka 
szkolna 

Radosław Radtke 

2 Do 30 kwietnia 2015r.  składanie podań o 
przyjęcie do oddziału 
sportowego 

Sekretariat 
szkoły 

Rodzice 
uczniów/prawni 
opiekunowie – 
kandydatów do 
oddziału sportowego 

3 10 czerwca 2015r. 
11 czerwca 2015r. 

Postępowanie 
kwalifikacyjne - 
przeprowadzenie prób 
sprawnościowych(załącznik 
nr 1 do regulaminu) 

Hala BOS/ 
boiska 
szkolne/ 
boiska BOS 

Komisja rekrutacyjna 
powołana przez 
dyrektora szkoły 

4 13 czerwca 2015r Udostępnienie wyników 
testu sprawnościowego 

Tablica 
informacyjna 
w szkole, 
sekretariat 

Komisja rekrutacyjna 
powołana przez 
dyrektora szkoły 

5 16 czerwca 2015r. 
18 czerwca 2015r. 

Ogłoszenie listy uczniów 
zakwalifikowanych do 
oddziału sportowego 

Tablica 
informacyjna 
w szkole, 
sekretariat 

Komisja rekrutacyjna 
powołana przez 
dyrektora szkoły 

6 30 czerwca 2015r. do godz. 
15.00 

Składanie oryginału  
świadectw i zaświadczeń 
lekarskich o stanie zdrowia 

Sekretariat 
szkoły 

Rodzice 
uczniów/prawni 
opiekunowie – 
kandydatów do 
oddziału sportowego 

7 03  lipca 2015r. do godz. 15.00 Ogłoszenie listy uczniów 
przyjętych do szkoły 

Tablica 
informacyjna 
w szkole, 
sekretariat 

Komisja rekrutacyjna 
powołana przez 
dyrektora szkoły 

8 Do 6 lipca 2015r. do godz. 9.00 Wniesienie odwołania do 
dyrektora szkoły 

Sekretariat 
szkoły 

Rodzice 
uczniów/prawni 
opiekunowie  
 

 

 

 



Zasady kwalifikowania kandydatów do oddziału sportowego 

w roku szkolnym 2015/2016 

1. O przyjęcie do oddziału sportowego może się ubiegać kandydat, który: 

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę           
w dziedzinie medycyny sportowej; 

b) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób 
sprawności fizycznej; 

c) posiada pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Wymagane dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej; 
b) dwie podpisane fotografie; 
c) oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej; 
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej oddziału sportowego 
dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: 

a) w skład komisji wchodzą: 

- wicedyrektor szkoły jako przewodniczący; 
- nauczyciele wychowania fizycznego, 
- nauczyciel matematyki / informatyki 
- pedagog szkolny, 

b) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej: 

- prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w 
regulaminie, 

- kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie orzeczeń lekarskich, 
- ustala listę uczniów przyjętych do oddziału sportowego, 
-w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających te same kryteria i warunki 

rekrutacji przekroczy limit miejsc przewidzianych dla uczniów w oddziale 
sportowym, komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w pierwszej kolejności 
przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne wobec uczniów objętych 
rejonizacją nauczania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram działań komisji rekrutacyjnej 

w roku szkolnym 2014/2015(przyjęcie do klas sportowych na rok 2015/2016) 

 Terminy rekrutacji Opis Osoba 
odpowiedzialna 

1 Do 28 lutego 2015r.  Powołanie komisji rekrutacyjnej w 
celu przeprowadzenia rekrutacji 

Dyrektor szkoły 

2 Do 30 marca 2015r. Wydanie komunikatu o terminach 
rekrutacji i zasadach 
kwalifikowania kandydatów do 
oddziału sportowego 

Komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora 
szkoły 

3 Nie zgłoszono potrzeby Weryfikacja postanowień 
regulaminu na rok szkolny 
2015/2016 

Komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora 
szkoły 

4 Do 15 czerwca 2015r. Sporządzenie protokołu 
postępowania kwalifikacyjnego 

Protokolant komisji 
rekrutacyjnej 

 


