Regulamin rekrutacji
do klasy VII Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 91 w Krakowie
na rok szkolny 2017/2018
1. Rekrutacja do klasy czwarte j Sportowe j Szkoły Podstawowe j Nr 91 w Krakowie
przeprowadzona jest na podstawie:
•

•
•
•

rozporządzenia MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania
uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych
(Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Ustawa z dnia 6.12 2014 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw ( Dz. U. z 2014 poz 7)
ZARZĄDZENIE Nr 899/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia
12.04.2017 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy
IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Kraków, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

2. Kandydatem do klasy siódme j „sportowe j” Szkoły Podstawowe j Nr 91 w Krakowie
może być uczeń, który:
•
•
•
•

jest uczniem innej szkoły podstawowej i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi
wysokimi wynikami testu sprawnościowego
uzyska co najmniej 250 punktów z testów sprawności fizycznej
wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza pierwszego
kontaktu lub zaświadczeniem z Przychodni Sportowo – Lekarskiej w Krakowie
posiada dobre wyniki w nauce i zachowaniu na świadectwie ukończenia klasy 6

I Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów:
1. Kandydaci do klasy siódme j składają dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie od
8 do 19 maja 2017r.
2. Świadectwo ukończenia s zóstej klasy szkoły podstawowe j musi zostać złożone
w terminie do 27 cze rwca 2017 do godz. 12.00.
II Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna
1. W celu prze prowadzenia rekrutacji do klasy siódme j dyrektor s zkoły do dnia
14 kwietnia 2017 r. powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną
2. W skład komis ji wchodzą:
•
•
•
•

dyrektor lub wicedyrektor ds. sportowych / koordynator ds. sportu jako
przewodniczący
nauczyciele wyznaczeni przez Radę Pedagogiczną
nauczyciel prowadzący zajęcia
pedagog szkolny

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna
•
•
•
•
•

podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji
prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego
ogłasza listę kandydatów przyjętych do siódmej klasy Szkoły Podstawowej Nr 91
przeprowadza test sprawności ogólnej

III Kwalifikowanie kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 91
1. Podstawą przyjęcia kandydata do klasy siódme j „sportowe j” jest:
•
•

świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej
wynik testu sprawnościowego

2. O przyjęciu kandydata do klasy siódmej „sportowe j” decyduje:
•
•

ilość punktów uzyskanych z testu sprawności fizycznej
wyniki w nauczaniu

3. Testy sprawnościowe dla kandydatów innych szkół zostaną przeprowadzone w dniach
od 18 kwietnia do 18 maja 2017 w godzinach od 8.30 do 15.00.
IV Terminy kwalifikacji:
1.Ustala się następująco:
•
•
•
•

od 18 kwietnia do 18 maja2017 r. w godzinach od 8.30 do 15.30 test sprawności dla
kandydatów
dla dzieci nie będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 91 składanie podań o
przyjęcie do szkoły w terminie od 8 do 19 maja 2017
do 27 czerwca 2017 do godz. 12.00 składanie oryginału świadectw ukończenia klasy
trzeciej szkoły podstawowej
29 czerwca 2017 r. ogłoszenie listy przyjętych do klasy siódmej
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.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.

