ZASADY NABORU UCZNIÓW
DO KLASY SPORTOWEJ

Podstawa prawna:






Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania
na punkt poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i
szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r., poz. 1942).
Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012r.
poz. 1129).
Uchwała Nr X/78/2003 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia
klas sportowych.

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie za zgodą organu
prowadzącego prowadzi klasy sportowe o profilu pływanie.
2. Szkoleniem sportowym objęci są uczniowie klas IV – VI.
3. Naboru do oddziału sportowego dokonuje się corocznie do klasy IV.
4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym
wynosi 10 godzin, w tym:
1) 6 godzin zajęć sportowych na pływalni;
2) 4 godziny zajęć wychowania fizycznego.
5. Do oddziału sportowego przyjmuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, jak i poza jej obwodem.
6. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do
oddziału sportowego;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.
6, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa
w ust. 6 pkt 3.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
następujące kryteria dodatkowe:
1) niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
kandydata – 1 pkt
2) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
3) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
4) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
9. Wymagane dokumenty:
1) wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie kandydata do oddziału
sportowego;
2) zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia i brak
przeciwwskazań do uprawiania sportu, w którym jest prowadzone szkolenie
sportowe - pływanie;
3) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do
oddziału sportowego.
10. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły.
11. Uczniowie przyjęci do klasy sportowej o profilu pływanie mają obowiązek przed
rozpoczęciem każdego semestru dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza potwierdzające
bardzo dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do uprawiania sportu (zaświadczenie
należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do końca sierpnia – I semestr i do 15 stycznia –
II semestr).
12. W przypadku zaświadczenia od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub
innego uprawnionego lekarza o niezdolności do udziału w zajęciach sportowych, jak też
w przypadku wysokiej absencji na zajęciach sportowych na pływalni, uczeń zostaje
przeniesiony do oddziału działającego na zasadach ogólnych.
13. Rodzice uczniów przyjętych do oddziału sportowego o profilu pływanie są zobowiązani
do zakupu:
1) stroju pływackiego (czepek, okulary, kostium, klapki);
2) stroju sportowego (dres, obuwie sportowe, koszulka, spodenki).
14. Uczniowie oddziałów sportowych o profilu pływanie są zobowiązani do udziału
w zawodach sportowych zgodnie z terminarzem zawodów.
15. Z zasadami naboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie).

