Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku w roku szkolnym 2017/2018
zamierza organizować naukę w klasach IV sportowych o profilu:
- pływanie
- pika nożna
ZASADY PRZYJĘĆ
Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):
1.Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa
sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału
mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej
niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie,
przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) 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.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż
liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których
mowa w ust. 1 pkt 3.
3. 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. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się., tj.:
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 powyżej mają jednakową wartość.

TERMINY
Od 01.05.2017 r. do Złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie do klasy sportowej.
19.05.2017 r.
Od 22.05. 2017r.,
do 26.05.2017 r.

Próby sprawności fizycznej z pływania i z piłki nożnej.

05.06.2017 r.

Dodatkowy termin próby sprawności fizycznej z pływania i piłki nożnej
dla kandydatów, którzy nie mogli przystąpić do próby w podstawowym
terminie.

07.06.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do
klas sportowych.

Do 14.06.2017 r.

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania kandydata do danej klasy
sportowej oraz złożenie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego bardzo dobry stan
zdrowia.

Do 22.06.2017 r.

Od 23.06.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do klas sportowych.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA. 1. W terminie 7 dni od dnia
opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni
opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 2. Uzasadnienie komisja
rekrutacyjna sporządza w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia
rodziców/prawnych opiekunów z wnioskiem. 3. W terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

