
Zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego: 

Komisja rekrutacyjna dla przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego do klasy 

czwartej w dyscyplinie sportu zapasy działa na podstawie art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów  

i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r poz. 671) oraz Harmonogramu rekrutacji do 

klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019” 

opublikowanym przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. 

1. Do oddziału sportowego do klasy czwartej i siódmej w dyscyplinie sportu zapasy w SP 

342 przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotne/ lekarza medycyny 

sportowej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału 

sportowego; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na podstawie 

Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej na warunkach ustalonych przez 

Polski Związek Zapaśniczy. 

2. Rodzice kandydatów do klasy czwartej w terminie od 21 marca do 4 kwietnia 2018r. 

(do godziny 16.00) składają w sekretariacie SP 342 przy ulicy Strumykowej 21A 

następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego; 

2) dwie podpisane fotografie; 

3) ocenę opisową z I semestru klasy III. 

3. Rodzice kandydatów do klasy siódmej (rekrutacja uzupełniająca) w terminie od 21 

maja do 24 maja 2018r. (do godziny 16.00) – jeżeli w terminie do 21 maja 2018r. na 

stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana informacja o wolnych miejscach  

w klasie 7s - składają w sekretariacie SP 342 przy ulicy Strumykowej 21A następujące 

dokumenty: 

4) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego; 

5) dwie podpisane fotografie; 

6) oceny z I semestru klasy VI. 

4. Do oddziału sportowego do klasy czwartej i siódmej w SP 342 przyjmuje się nie więcej 

niż 26 uczniów. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba 

wolnych miejsc w oddziale sportowym na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się drugi etap postępowania 

rekrutacyjnego. 

7. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łączne kryteria, 

o których mowa w art. 131 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59): 



1) wielodzietność rodziny kandydata 

2) niepełnosprawność kandydata 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

8. Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego do klasy czwartej 

przeprowadzone zostaną w dniu 9 i 10 kwietnia 2018r. od godz. 8.00 na terenie 

Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ulicy Strumykowej 21A 

9. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego kandydat/uczeń przyjęty do 

oddziału sportowego zrezygnuje, to na wolne miejsce w oddziale sportowym 

przyjmowany jest następny kandydat z listy rezerwowej – takiego przyjęcia może 

komisja rekrutacyjna dokonać, tylko na poziomie klasy czwartej. 
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