Załącznik nr1 do Zarządzenia Dyrektora
Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach
nr 12/2017 z dnia 22 marca 2017r.

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ODDZIAŁU
SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W MOCHACH
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo Oświatowe.
§1
Postanowienia ogólne
1. Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Mochach za zgodą organu
prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy czwartej szkoły podstawowej oddział sportowy
o profilach piłki nożnej, lekkiej atletyki z elementami biegu na orientację i piłki
siatkowej.
§2
Zasady rekrutacji
1.

2.

3.

Do oddziału sportowego w szkole podstawowej przyjmowani są uczniowie, którzy
ukończyli klasę III Szkoły Podstawowej w Mochach. W dalszej kolejności, na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów, uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile
szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Do 31 marca 2017 roku rodzice/prawni opiekunowie uczniów składają
w sekretariacie szkoły:
a) zgodę na zakwalifikowanie ucznia do oddziału sportowego ze wskazaniem
profilu.
b)zaświadczenie lekarskie.
Do oddziału sportowego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:
a) posiadają dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
b) przedłożyli zgodę rodziców,
c) osiągną zadowalający wynik testu sprawnościowego,
d) osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
e) wykazują zainteresowania sportowe.
§3
Szkolna Komisja Kwalifikacyjna

W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów sportowych Dyrektor Szkoły powołuje
w terminie do 23 marca 2017r. Szkolną Komisję Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
a) wicedyrektor szkoły,
b) 2 nauczycieli wychowania fizycznego.
3. Do zadań Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej należy:
a) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
1.

b) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do prób sprawności
fizycznej,
c) sporządzenia informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach
prób sprawności fizycznej,
d) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
e) nieujawnienie informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych
rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a
także nauczycieli innych pracowników szkoły.
f) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego do dnia 04 kwietnia 2017r.
Protokół postępowania rekrutacyjnego musi zawierać:
-datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
-imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na
posiedzeniu,
-informację o czynnościach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach
przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego,
-do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się listy kandydatów oraz
informację sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego
postępowania rekrutacyjnego,
-protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
4.

Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do oddziałów sportowych zostanie
ogłoszona w terminie do 04 kwietnia 2017 roku.
§4
Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej

1.

2.
3.
4.

Do oddziału sportowego przyjmuje się od 20 do 26 uczniów, którzy uzyskali pozytywny
wynik z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte w §2
regulaminu.
Od decyzji Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora
Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.
Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
§5
Podstawowe obowiązki ucznia oddziału sportowego

1.

Uczeń oddziału sportowego jest zobowiązany do:
a) przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
b) dbania o aktualne badania lekarskie,

2.

3.

4.

c) uczestniczenia w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz pozostałych
zawodach sportowych w których bierze udział szkoła,
d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy
oraz przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń oddziału sportowego może
być zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy na wniosek nauczyciela w-f w porozumieniu z wychowawcą klasy.
Uczeń oddziału sportowego sprawiający szczególne trudności wychowawcze,
negatywnie wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela w-f
lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony
przez Dyrektora Szkoły do oddziału niesportowego.
Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii
nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe, opinii lekarza, przenosi się od nowego roku
szkolnego lub nowego okresu do oddziału, działającego na zasadach ogólnych.
§6
Ustalenia końcowe

1.

Ostateczny skład oddziałów sportowych zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum
i Szkoła Podstawowa w Mochach po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą naboru,
opracowaną przez Szkolną Komisję Kwalifikacyjną.

