Ogólne zasady rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych,
oddziałów mistrzostwa sportowego w mieście Jaworzno
w roku szkolnym 2017/2018
Rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa
sportowego i szkół mistrzostwa sportowego odbywa się na zasadach określonych w art. 137 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz 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 poz. 671).
1. Regulamin rekrutacji opracowuje, na dany rok szkolny Szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Kandydat do oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa
sportowego obowiązany jest do:
1) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zaświadczenie stwierdzające, że kandydat
posiada bardzo dobry stan zdrowia w oryginale, notarialnie poświadczona kopia albo w
postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a Kodeksu postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
2) złożenia pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału,
3) złożenia wypełnionego wniosku określonego przez Dyrektora placówki.
4) zaliczenia prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek
sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w
danej szkole lub danym oddziale.
4.1. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
Próby sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 10 x 5 metrów, rzut
piłeczką palantową oraz T – test w szkoleniu specjalistycznym.
Szczegółowy opis dostępny na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
http://www.pzps.pl/Proby-sprawnosci-fizycznej-pilka-siatkowa.html
4.2. Koszykówka dziewcząt i chłopców
Próby sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, bieg na 50 metrów, bieg wahadłowy 4 x
10 metrów z przekładaniem klocków, bieg na 600 metrów.
Szczegółowy opis dostępny na stronie Polskiego Związku Koszykówki.
http://pzkosz.pl/testy_naborowe
4.3. Piłka nożna chłopców
Próby sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, bieg na 60 metrów, prowadzenie piłki po
torze, gra oraz beep test i strzał na bramkę w szkoleniu specjalistycznym.
Szczegółowy opis dostępny na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej
https://www.pzpn.pl/dzieci-i-mlodziez/akademia-pilkarska-grassroots/testy-sprawnoscipilkarskiej
4.4. Lekkoatletyka dziewcząt i chłopców
Próby sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, bieg na 50 metrów, bieg przedłużony
(600/1000 metrów), siła mięśni brzucha oraz skłon tułowia w przód.
Szczegółowy opis dostępny na stronie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=61&_id=10509

4.5. Judo, wspinaczka sportowa, fitness dziewcząt i chłopców
Próby sprawności fizycznej: skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 4 x 10 metrów, siła
mięśni brzucha oraz na podstawie testów sprawności fizycznej Zuchory zaakceptowane
przez Polski Związek Alpinizmu i Polski Związek Judo.
http://web.pzjudo.pl/zasady-rekrutacji-do-klas-pierwszych-szkol-sportowych
http://www.1lojaslo.pl/TEST-SPRAWNO%C5%9ACI-FIZYCZNEJ.pdf
4.6. Pływanie dziewcząt i chłopców
Próby sprawności fizycznej: test sprawności pływackiej, bieg na 50 metrów, bieg
wahadłowy 4x10 metrów, . skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską oraz próba gibkości.
Szczegółowy opis dostępny na stronie Polskiego Związku Pływackiego
http://www.polswim.pl/sites/default/files/proby_sprawnosci_fizycznej_do_szkoly_podstawo
wej_1.pdf
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej może wejść jako obserwator przedstawiciel Wydziału
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oraz doradca metodyczny z przedmiotu wychowanie fizyczne.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie
pod uwagę następujące kryteria:
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.
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość (Art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 oraz ust. 3).
5.

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz procedurę odwołań:
1) składanie wniosków wraz z załącznikami od 18 maja 2017 od godz. 8.00 do 26 maja
2017r. do godz. 15.00,
2) próba sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów
sportowych: 29 maja 2017r – 31 maja 2017r.(szkoła, w której funkcjonować będą oddziały
sportowe podaje do publicznej wiadomości termin przeprowadzenia prób sprawności
fizycznej w swojej szkole do 19 maja 2017r.do godz. 15.00 zachowując przedział czasowy
wskazany powyżej).,
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
próby sprawności fizycznej do 2 czerwca 2017r. do godz. 13.00 ,
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do 5 czerwca 2017r. do godz. 13.00,
5) potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego od
5 czerwca 2017r. od godz. 13.00 do 8 czerwca 2017r. do godz. 15.00,

6) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 12
czerwca 2017r. do godz. 15.00.

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie powinno
zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który
przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
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1) opublikowanie wykazu wolnych miejsc – 17 lipca 2017r. do godz. 15.00,

2) składanie wniosków na wolne miejsca od 18 lipca 2017r. od godz. 8.00 do 24 lipca 2017r.
do godz. 15.00,

3) próba sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów
sportowych: 25 lipca 2017r – 27 lipca 2017r.(szkoła, w której funkcjonować będą oddziały
sportowe podaje do publicznej wiadomości termin przeprowadzenia prób sprawności
fizycznej w swojej szkole do 18 lipca 2017r.do godz. 15.00 zachowując przedział czasowy
wskazany powyżej,

4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy zaliczyli próby sprawności
fizycznej do 28 lipca 2017r. do godz. 15.00 roku,

5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
i niezakwalifikowanych do 01 sierpnia 2017r. do godz. 13.00,

zakwalifikowanych

6) potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do klasy sportowej
od 01 sierpnia od godz. 13.00 do 04 sierpnia 2017r. do godz. 15.00,

7) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
07 sierpnia 2017r. do godz. 15.00 roku.

8. W postępowaniu rekrutacyjnym do zadań komisji rekrutacyjnej należy dostosowanie prób
sprawności fizycznej do warunków lokalowych placówki.

