
Ogólne zasady rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego 

na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych, oddziałów 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
z późn, zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017, poz. 671).

1. Regulamin  rekrutacji  na  dany rok  szkolny  opracowuje  Szkolna  Komisja  Rekrutacyjna  powołana
przez  dyrektora  szkoły.  W skład  Komisji  może  wejść,  jako  obserwator,  przedstawiciel  Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu oraz doradca metodyczny z zakresu wychowania fizycznego.

2. Do oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1)  posiadają  bardzo  dobry  stan  zdrowia,  potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  wydanym  przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub urzędowo
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania
administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu);

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

3) złożyli wypełniony wniosek, które wzór określa dyrektor szkoły;

4)  uzyskali  pozytywne wyniki  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;

Aktualne, zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programy szkolenia, wraz z opisem
i wynikami prób sprawnościowych, są dostępne na stronach:

a)  piłka  siatkowa - https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-
szkolenia/7470,Polski-Zwiazek-Pilki-Siatkowej.html ;

b) koszykówka  -  http://pzkosz.pl/testy_naborowe ;

c)  piłka  nożna  chłopców -  https://www.pzpn.pl/dzieci-i-mlodziez/akademia-pilkarska-
grassroots/testy-sprawnosci-pilkarskiej ;

d) lekka atletyka - http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=61&_id=10509 ;

e) judo, wspinaczka sportowa i fitness - http://web.pzjudo.pl/zasady-rekrutacji-do-klas-
pierwszych-szkol-sportowych ;

f) pływanie - http://www.polswim.pl/testy-sprawnosci-fizycznej ;

3. W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego,  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  są  brane  łącznie  pod  uwagę
następujące kryteria (mające jednakową wartość – art. 133 ust. 2 pkt 1-7 oraz ust. U3 UPO):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
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4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Ustala  się  następujące  terminy  postępowania  rekrutacyjnego,  uzupełniającego  oraz  procedurę
odwoławczą.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami 2 marca 2018 r. 
od godz. 8.00 - 
9 marca 2018 r. 
do godz. 12.00

23 kwietnia 2018 r. 
od godz. 8.00 -

25 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00

2. Podanie do publicznej wiadomości terminu 
przeprowadzenia próby sprawność fizycznej do 
oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa 
sportowego

do 5 marca 2018 r. 
do godz. 12.00

23 kwietnia 2018 r. 
godz. 8.00

3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do 
oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa 
sportowego

12-14 marca 2018 r. 26 kwietnia 2018 r. 

4. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy
kandydatów,  którzy  uzyskali  pozytywne  wyniki
prób  sprawności  fizycznej  do  oddziału
sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego

15 marca 2018 r. 
do godz. 12.00

27 kwietnia 2018 r. 
do godz. 10.00

5. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy
kandydatów  zakwalifikowanych  i kandydatów
niezakwalifikowanych do oddziału sportowego lub
oddziału mistrzostwa sportowego

15 marca 2018 r. 
do godz. 12.00

27 kwietnia 2018 r. 
do godz. 14.00

6. Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  woli
uczęszczania  do  oddziału  sportowego  lub
oddziału mistrzostwa sportowego

do 21 marca 2018 r. 
do godz. 15.00

do 2 maja 2018 r.
do godz. 15.00

7. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy
kandydatów  przyjętych  i kandydatów
nieprzyjętych  do  oddziału  sportowego  lub
oddziału mistrzostwa sportowego

22 marca 2018 r. 
do godz. 12.00

do 4 maja 2018 r. 
do godz. 12.00

8. Opublikowanie  wykazu  wolnych  miejsc
w oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa
sportowego

20 kwietnia 2018 r.
godz. 8.00 ----------------

W postępowaniu  rekrutacyjnym do zadań Komisji  Rekrutacyjnej  należy  dostosowanie  wymogów
prób sprawności fizycznej do warunków lokalowych szkoły.



Procedura odwoławcza.

1) W  terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do oddziału sportowego lub oddziału
mistrzostwa sportowego.

2) Uzasadnienie  sporządza  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  kandydata
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego lub
oddziału  mistrzostwa  sportowego.  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny  odmowy  przyjęcia,  w  tym
najniższą  liczbę  punktów,  która  uprawniała  do  przyjęcia,  oraz  liczbę  punktów,  którą  kandydat
uzyskał  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  oddziału  sportowego  lub  oddziału  mistrzostwa
sportowego.

3) Rodzic  kandydata  może  wnieść  do  dyrektora  szkoły  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor  szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  w  terminie  7  dni
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicom przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.

Jaworzno, 1 marca 2018 r. /-/
Irena Wojtanowicz-Stadler

naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Jaworznie 


