
Załącznik nr 3 

         do zarządzenia Nr 6/OKZS/2018 

 

Zasady rekrutacji do klasy  IV- oddział sportowy w szkole podstawowej 

Miasta i Gminy Wronki na rok szkolny 2018/2019 

 
 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV – oddział 

sportowy  w szkole podstawowej Miasta i Gminy Wronki na rok szkolny 2018/2019. 

Na podstawie  ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 

59 ze zm.) i  art. 137:  

1. Do klasy IV  oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej 

– Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach, przyjmuje się 

kandydatów, którzy:  

 posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub 

oddziału; 

 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:  

(Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

danej gminy.  

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba 

wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub 

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

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 w ust. 2, mają jednakową wartość.) 
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TERMINY REKRUTACJI : 

  
26 luty 2018 r. 

godz.18.00 

Spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 

 

1 marca do 24 marca 

2018 r. 

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy czwartej sportowej (dotyczy 

uczniów aktualnych klas trzecich; zamieszkałych  

w obwodzie i poza obwodem szkoły) 

 

26 marca 2018 r. 

godz. 18.00 

Testy sprawnościowe w profilu piłka nożna i piłka siatkowa w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 3 

 

 

28 marca 2018 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik testów 

 

4 kwietnia 2018 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

 i nieprzyjętych 

 

do 09 kwietnia 2018 r. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału sportowego 

 

do 10 kwietnia 2018 r. Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

 

Składanie wniosku do 

komisji rekrutacyjnej 

o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

Przygotowanie i 

wydanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

Złożenie do dyrektora  

szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Rozstrzygnięcie przez 

dyrektora szkoły 

odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do dyrektora 

 

 

 

Limit miejsc od 20 do 24 osób w klasie IV sportowej 


