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Szkolny regulamin rekrutacji do klasy VI 

oraz rekrutacji uzupełniającej do klasy VII i VIII 

Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.  

 

na rok szkolny 2019/2020 

Rekrutacja tradycyjna 

 

Opracowany na podstawie: 

 Ustawyz dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 Art. 137 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017, poz. 59) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610) 
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Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego jest szkołą bezobwodową.  

Wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego                                                          

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas VI, VII i VIIISzkoły Podstawowej Mistrzostwa 

Sportowego kieruje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora ZSOMS. 

2. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. planowane jest 

nabór do klas o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, pływanie i waterpolo, 

piłka nożna dziewcząt i chłopców.Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego jest uzależniona 

od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym. 

3. W Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzona jest nauka j. angielskiego jako I języka obcego. 

4. W Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego prowadzona jest nauka j. niemieckiego jako II języka obcego. 

5. Klasa mistrzostwa sportowego realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia 

ogólnego. 

6. Uczniowie uczęszczający do klasy mistrzostwa sportowego realizują szkolny plan nauczania ustalony  

przez dyrektora ZSOMS dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

 

§ 2 

Warunki i kryteria przyjęć 

1. O przyjęcie do Szkoły PodstawowejMistrzostwa Sportowego mogąsię ubiegać kandydaci, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanymprzez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły, 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, które odbędą się w terminie określonym w § 3 pkt.2  

i 3., na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu,
1
 

4) posiadają, w przypadku kandydatów uprawiających pływanie i waterpolo, aktualną licencję sportową 

Polskiego Związku Pływackiego oraz są w klubie będącym członkiem PZP. 

2. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się wg malejącej liczby punktów uzyskanych w czasie prób 

sprawności fizycznej,do wyczerpania limitu miejsc do poszczególnych oddziałów oferowanych przez szkołę. 

3. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu 

kandydata do szkoły. 

4. Przy przyjmowaniu do szkoły uwzględnia się zarówno umiejętności i predyspozycje sportowe, jak i wyniki 

dydaktyczne. 

5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przy większej ilości chętnych kandydatów (więcej niż liczba 

wolnych miejsc) spełniających warunki określone w pkt. 1.1 – 1.4, Szkolna komisja rekrutacyjnaw pierwszej 

kolejności bierze pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

6. W przypadku równorzędnych wynikówuzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, szkolna 

komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę wyniki w nauce, tj. średnią ocen na świadectwie z poprzedniej klasy 

szkoły podstawowej oraz świadectwo z wyróżnieniem. 

                                                 
1
Medaliści Mistrzostw Polski oraz członkowie Kadry Narodowej są zwolnieni z prób sprawności fizycznej i otrzymują 

maksymalną liczbę punktów. 
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7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, Szkolna 

komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, 

niepełnosprawność rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z tych kryteriów ma jednakową wartość. 

8. Do szkoły przyjmowani są kandydaci z oceną zachowania co najmniej dobrą na świadectwie z poprzedniej klasy 

szkoły podstawowej. 

9. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą rekrutowani. 

10. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji –  

w miarę posiadanych miejsc. 

 

 

§ 3 

Terminy rekrutacji i dokumenty 

1. W terminie do 12kwietnia 2019 r.w godz. 9.00 - 15.00 w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 5należy 

złożyć następujące dokumenty: 

1) wniosek rodziców o przyjęcie do Szkoły, 

2) pisemną zgodę rodzica nauczęszczanie dziecka do klasy mistrzostwa sportowego, 

3) pisemną zgodę rodzica na udział w próbach sprawności fizycznej,  

4) zaświadczenie z klubu sportowego lub szkolnego klubu sportowego wraz z rekomendacją, 

5) orzeczenie lekarskieo braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

6) zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej (w przypadku kandydatów uprawiających pływanie). 

Nie będą przyjmowane dokumenty niekompletne.  

 

2. Próby sprawności fizycznej odbędą się: 

25.04.2019 – godz. 10.00 – piłka ręczna chłopców, 

25.04.2019 – godz. 13.00 – piłka nożna dziewcząt i chłopców, 

26.04.2019 – godz. 10.00 – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, 

26.04.2019 – godz. 10.00 – piłka wodna chłopców i pływanie. 

Próby sprawności fizycznej w zakresie piłki ręcznej, piłki nożnej i piłki siatkowej odbędą się w hali  

przy ul. Żeromskiego 5, natomiast w zakresie piłki wodnej i pływania na basenie „Rawszczyzna”.  

3. Wyniki prób sprawności fizycznej zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 maja 2019 r. o godz. 10.00. 

4. Utworzenie nowej grupy treningowej w przypadku piłki nożnej i piłki siatkowej chłopców będzie uwarunkowane 

zgłoszeniem się odpowiedniej liczby kandydatów. 

5. Od 21 – 25 czerwca 2019 r. w godz. 9.00 - 15.00 kandydaci zakwalifikowani w procesie rekrutacyjnym 

prowadzonym przez Szkolną komisję rekrutacyjną są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły: 

1) Świadectwo z poprzedniej klasy szkoły podstawowej, 

2) kartę zdrowia ucznia, 

3) 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie) 

4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – jeżeli dotyczy 

5) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – jeżeli 

dotyczy 

6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 135, ze zm.) – jeżeli dotyczy . 

6. Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów powoduje skreślenie kandydata z listy. 

7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 czerwca2019 r. o godz. 10.00. 

8. Listę uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego zatwierdza Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej ZSOMS. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
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i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

 

§ 4 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji. 

1. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 170 pkt.: 

1) 100 pkt. za próby sprawności fizycznej, 

2) 50 pkt. za średnią ocen na świadectwie z poprzedniej klasy szkoły podstawowej,przy czym: średnia 5,0  

i wyżej – 50 pkt.,średnia 4,75 i wyżej  – 35 pkt., średnia 4,5 i wyżej – 20 pkt.,średnia 4,0 i wyżej – 10 pkt., 

3) 10 pkt. za ocenę zachowania na świadectwie z poprzedniej klasy szkoły podstawowej, przy czym:wzorowe – 

10 pkt.,bardzo dobre – 7 pkt.,dobre – 4 pkt., 

4) 5 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem, 

5) 5 pkt. za osiągnięcia w aktywności (działalności) społecznej, w tym na rzecz środowiska, w szczególności  

w formie wolontariatu. 

 


