Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 48
Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu na rok szkolny 2019/ 2020
Zapisy kandydatów do szkoły odbywają się bezpośrednio w szkole.

1.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez
dyrektora szkoły.

2.

I.

Zasady rekrutacji

1.

Szkoła prowadzi nabór do oddziałów mistrzostwa sportowego.

2.

Aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego konieczne jest:
a) posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem
lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) posiadanie pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do
oddziału sportowego,
c) uzyskanie pozytywnego wyniku próby 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.

3.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie
dziecka do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 48 w Sosnowcu podpisanego
przez rodziców/prawnych opiekunów.

4.

W przypadku większej liczby kandydatów (spełniających powyższe warunki) niż
liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. Listę kandydatów
zakwalifikowanych do oddziału sportowego ustala się wg malejącej liczby uzyskanych
punktów z próby sprawności fizycznej, do wyczerpania limitu miejsc w tym oddziale.

5.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. ustawy Prawo Oświatowe.

6.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

II.

Limity miejsc w klasach mistrzostwa sportowego
1. Klasa 1: 18 uczniów (grupa gimnastyczna- 9 uczennic- dziewczęta; grupa pływacka- 9
uczniów- dziewczęta i chłopcy)
2. Klasy 4:
a.

24 uczniów ( grupy: pływacka i lekkoatletyczna- po 12 osób – dziewczęta i
chłopcy);

b. 24 uczniów (piłka nożna - chłopcy)
3. Klasy 7: 24 uczniów (piłka nożna - chłopcy)

III.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów:

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
I publicznej szkoły podstawowej
sportowej
i mistrzostwa
sportowego, klasy wyższej niż klasa I
publicznej szkoły podstawowej
sportowej i mistrzostwa sportowego,
oddziału sportowego oraz oddziału
dwujęzycznego w publicznej szkole
podstawowej, wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Od 01.03.2019 r.
do 20.05.2019 r.
(do godz. 15.00)

Od 03.06.2019 r.
do 10.07.2019 r.
(do godz. 15.00)

2.

Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej

Od 23.05.2019 r.
do 24.05.2019 r.

Od 11.07.2019 r.
do 12.07.2019 r.

27 maja 2019 r.
(do godz. 15.00)

12.07.2019 r.
(do godz. 15.00)

4.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

28.05.2019 r.
(do godz. 12.00)

17.07.2019 r.
(do godz. 12.00)

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

Od 28.05.2019 r.
do 30.05.2019 r.
(do godz. 15.00)

Od 17.07.2019 r.
do 18.07.2019 r.
(do godz. 15.00)

6.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

31.05.2019 r.
(do godz. 12.00)

19.07.2019 r.
(do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
3.

kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej

a)
Terminy prób sprawności fizycznej
Profil

Termin, miejsce

Nauczyciel

23.05.2019r. (czwartek)
klasa 4 SP – godz. 13:00
Piłka nożna

klasa 7 SP – godz. 15:00
mgr G. Bąk
klasa 1 LO roczniki 2003/2004 – godz. 17:00
Miejsce: sztuczne boisko Klubu Zagłębie
Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

23.05.2019r. (czwartek), godzina: 16:00
Lekkoatletyka

mgr R. Bytomski
Miejsce: Stadion lekkoatletyczny,
al. Mireckiego 4, Sosnowiec

Pływanie

23.05.2019r. (czwartek),
Klasa 4 SP - godzina: 14:30 – 15:30
Miejsce : pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 114
Uwaga: Kandydaci do klasy 1 SP48
przyjmowani są na podstawie wypełnionego
wniosku (nie przeprowadza się prób sprawności
fizycznej z zakresu pływania do klasy 1 SP48).

mgr P. SzulaTworuszka

23.05.2019r. (czwartek), godzina: 15:30 –
16:30
Gimnastyka
artystyczna

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

mgr P. SzulaTworuszka

1. Składanie wniosków: od 1 marca 2019 r. do 20 maja 2019 r. (do godz. 15:00).
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej: od 23 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: 27 maja 2019 r.
(do godz. 15:00).
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
28 maja 2019 r. (do godz.12:00)
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia: od 28 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r. (do godz.15:00)
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 31 maja 2019 r. (do godz.12:00)

7. Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi
miejscami): od 3 czerwca 2019 r.
IV.

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły wraz z wymaganymi załącznikami (jeśli są konieczne).
2.

Wniosek można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej
szkoły www.prus.sosnowiec.pl (dostępny w zakładce Rekrutacja 2019/2020).

3.

Wypełniony wniosek składa się we wskazanym terminie w sekretariacie szkoły.

V. Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,
oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub
publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

