
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 
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im. kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza  

w Gdyni 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dz. - U. 

z 2017 r., poz. 60) 

 Rozporządzenie MENS z dnia 15.10.2012r.r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji     

oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 

(Dz. U. 2012r., poz.1129). 

 

 

 

1. Regulamin ma na celu ustalenie zasad rekrutacji do oddziałów sportowych szkoły 

podstawowej. 

2. Kandydatem do klasy sportowej może być: 

a. uczeń, który w danym roku kalendarzowym ma ukończone  6 lub 7 lat (do klasy I); 

ukończył klasę III w szkole podstawowej , 

b. wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi  wysokimi wynikami testu sprawnościowego 

danej dyscypliny, 

c. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w 

dziedzinie medycyny sportowej, 

d. posiada zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej. 

3. Kandydata spoza rejonu przyjmuje się na powyżej wymienionych warunkach, jeśli:  

a. szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy 

szkoły.  

b. pierwszeństwo mają dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni. 

c. w przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje 

rodziców ( prawnych opiekunów )  o nie przyjęciu dziecka do szkoły. 

4, Lista uczniów przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości   

w określonym terminie. 

5. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do oddziału sportowego: 

a. pisemny wniosek rodzica o przyjęcie do oddziału 

b. pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do oddziału sportowego 

c. świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej ( kandydaci spoza szkoły ) 

d. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej 

6. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

a.  wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b. nauczyciele wychowania fizycznego, 

7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

a. prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 

oświatowego: 

b. dokonuje weryfikacji wymaganych dokumentów 



c. ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego 

d. podaje do wiadomości  kandydatom informacje o warunkach rekrutacji 

e. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego 

f. w wyznaczonym terminie przeprowadza test sprawności 

g. ogłasza listę kandydatów przyjętych do odpowiednich oddziałów sportowych 

8. Rodzicom przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7    

dni od daty ogłoszenia listy. 

9.Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

 

 

Gdynia , 03.04.2017 r. 

 


