Warunki i terminy rekrutacji uczniów do klas mistrzostwa sportowego
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie

W roku szkolnym 2021/2022 ustala się następujące zasady naboru uczniów do
klas 4 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie:
Uczniem klasy 4 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie –
(o specjalnościach: piłka nożna, biathlon) może być uczeń, który:
1. Ukończył klasę III z promocją do klasy programowo wyższej w innej szkole
podstawowej.
2. Przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia próby
sprawności fizycznej.
3. Uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej(udział obowiązkowy).
4. W ustalonym terminie rodzice/prawni opiekunowie złożą podanie (formularz
do pobrania na stronie szkoły) o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi
dokumentami rekrutacyjnymi.
Wymagane dokumenty rekrutacyjne (do złożenia po ogłoszeniu wyników
rekrutacji) :
a. świadectwo ukończenia klasy programowo niższej szkoły podstawowej,
b. zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia wydane przez lekarza sportowego,
karta zdrowia zawodnika;
Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie www.zsms.edu.pl
W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepis
wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów
prawnych wydanych na ich podstawie.

IV. Terminy rekrutacji:
Termin

Wydarzenie i wymagane dokumenty

Termin
w
postępowaniu
uzupełniającym.
3sierpnia
od 17 maja 2021r. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie od
do 21czerwca 2021r. do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 2021 r. do 5
(podpisanego
przez
co
najmniej
jednego sierpnia 2021r.
do godz.15:00
rodzica/prawnego opiekuna)
do godz. 15.00
Wymagane dokumenty (składane w przezroczystej
"koszulce")
▪ Podanie o przyjęcie do szkoły
od 13 grudnia
2021 r. do 16
grudnia 2021 r.*

od 25 października
2021 r.
do 12
listopada 2021 do
godz. 15.00*
od 25 czerwca 2021 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
do 14 lipca 2021 do podstawowej o świadectwo ukończenia klasy III
szkoły podstawowej lub klasy programowo niższej
godz. 15.00
Wymagane dokumenty (składane w przezroczystej
"koszulce")


Świadectwo ukończenia klasy III
lub klasy
programowo niższej (oryginał lub kopia
potwierdzona przez szkołę podstawową)

I termin: 1 czerwca Przeprowadzenie Prób Sprawności Fizycznej dla 10
sierpnia
2021 r.
kandydatów do klas 4 A i klasy 4 B
2021 r.
II termin: 7 lipca Wymagane dokumenty (składane w przezroczystej
"koszulce")
2021 r.
 Pozytywna
opinia
trenera/
instruktora
prowadzącego zajęcia sportowe
 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo

dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z
odrębnymi przepisami
 Pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów

I termin: 7 czerwca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 13 sierpnia 2021
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali r.
2021 r.
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
godz. 12.00
II termin: 9 lipca
2021 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o do 5 sierpnia
do 14 lipca 2021 r.
przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 2021r.
potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym
dokonanie
przez
przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o do 13 sierpnia
przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów 2021 r.
potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach.
sierpnia
2021r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 16
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 2021r.
niezakwalifikowanych.
godz. 12.00

do 21 lipca 2021 r.

22
lipca
godz. 12.00

Od 23 lipca 2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia Od 17 sierpnia
do 30 lipca 2021 do oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 2021 r. do 20
lub klasy programowo niższej, o ile nie zostały one sierpnia 2021 do
godz. 15.00
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły godz. 15.00
podstawowej,

2 sierpnia 2021 r.
godz. 14.00

do 5 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 23 sierpnia 2021
rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych
i r.
kandydatów nieprzyjętych.
godz. 14.00

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie do 26 sierpnia
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2021 r.

do 3 dni od dnia Sporządzenie
przez
Komisję
wystąpienia
o uzasadnienia odmowy przyjęcia.
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

Rekrutacyjną --------------------

do 3 dni od dnia Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia -------------------otrzymania
Komisji Rekrutacyjnej
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych
dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania
kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w
procesie rekrutacyjnym.

