
Regulamin rekrutacji 

kandydatów do oddziału sportowego - klasa IV  

pływacka na rok szkolny 2020/2021  

w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Jana Pawła II w Katowicach 

 

Podstawa prawna: 

Rekrutacja do oddziału sportowego odbywa się na podstawie art. 137 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) oraz 

Zarządzenia Nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020 roku. 

 

1. Do klasy sportowej w przypadku, gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej 

klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  

 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału; 

 

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. 

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy - Prawo oświatowe: 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-02-2020&qplikid=4186#P4186A139


 

5.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

 

6. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli pracujących w szkole. 

 

7.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

 

 weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 podanie do publicznej wiadomości – na szkolnej tablicy ogłoszeń - listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,  

 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

 

8.Osoby wchodzące w skład komisji obowiązane są do nieujawniania informacji o przebiegu 

posiedzenia i podjętych rozstrzygnięciach. 
 

9.Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają: datę posiedzenia, imię i nazwisko 

przewodniczącego komisji oraz imiona i nazwiska członków komisji,, informacje o podjętych 

czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji. 

 

10.Do protokołów załącza się: 

a) karty zgłoszeń/wnioski o przyjęcie, 

b) informację o liczbie punktów, 

c) listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

d) listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

11.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona  

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

 

12.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do danej szkoły.  

 

13.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata.  
 

14.Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

15.Rodzic/prawny opiekun kandydata mogą wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

 

16.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  

7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

17.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

 

 



18. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone 

dokumenty. 

 

19. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów 

oraz  w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, 

komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 

20. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej 

dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy Prawo oświatowe). 

 

21. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, 

kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 

wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 

najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy Prawo oświatowe). 

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów są: 

 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata; 

 

 Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.); 

 

 Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację 

lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

 

 Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) 

 

22.Uprawnienia do skorzystania z kryteriów:  

 Kopie złożonych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem 

rodzic/prawny opiekun kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek 

przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów. 

 

23. Kserokopie dokumentów składa się wraz z wnioskiem. 

 

  
  

 

 


