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REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH IV SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 50 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

I. REKRUTACJA PROWADZONA JEST NA PODSTAWIE ZAPISÓW 

ZAWARTYCH W: 

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.); 

• Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji   Narodowej   z   dnia   27   marca   2017r.  

w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów  mistrzostwa  

sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671z późn. zm.); 

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60) 

• Statutu Szkoły. 

 

II. ZASADY OGÓLNE: 

 
1. Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy: 

• złożyli podanie o przyjęcie do klasy sportowej zawierające zgodę opiekunów 

prawnych, 

• wykazują bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w 

dziedzinie medycyny sportowej lub przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

• uzyskali odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób 

sprawności fizycznej   w dyscyplinie kierunkowej;  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba 

wolnych miejsc, na pierwszym  etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 

uwagę wyniki próby sprawności fizycznej. 

3. W przypadku jednakowej liczby punktów z testu sprawności fizycznej  w 

pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie  naszej szkoły. 

 

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE: 

1. Rodzice Kandydata do klasy sportowej zobowiązani są złożyć w sekretariacie 

 szkoły w terminie określonym w harmonogramie, następujące dokumenty: 

a) Podanie wydrukowane ze strony internetowej. Podpisy złożone na 

zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem 

faktycznym. 

b) Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia, wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, lub medycyny sportowej (orzeczenie należy 

przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności 

fizycznej). 

c) Oświadczenie potwierdzenia woli uczęszczania ucznia do klasy sportowej  

(rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej.) 

d) Dwie podpisane fotografie. 

e) Świadectwo promocji do IV (dotyczy kandydatów spoza Szkoły Podstawowej 

nr 50). 
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2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają 

pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której został zakwalifikowany, poprzez 

złożenie w nim „Oświadczenia potwierdzenia woli uczęszczania ucznia do klasy 

sportowej”   i     wymaganych     dokumentów. 

Uwaga! W przypadku niezłożenia w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania 

do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do klasy sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 50. 

 

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO: 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 podaje informację o warunkach rekrutacji do 

wiadomości publicznej; 

 

2. Rekrutację do Szkoły Podstawowej nr 50 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora; 

 

3. W skład komisji wchodzą: 

a) Wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący, 

b) Nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 5 0 ;  

4. Dyrektor  szkoły  może  dokonywać  zmian  w  składzie  komisji  rekrutacyjnej,  

w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

 

5. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej: 

a) Weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

b) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Lista zawiera imiona i  nazwiska kandydatów oraz informację 

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata; 

c) Ustalenie i podanie do  publicznej  wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. 

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc; 

d) Listy, o których mowa w ust. b i c, podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu. 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej; 

e) Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

f) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 
6. Terminy rekrutacji określone są w harmonogramie rekrutacji. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Postępowanie uzupełniające: 

 

• Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 50 będzie nadal dysponować wolnymi 

miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające – 

zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej. 
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2. Procedura odwoławcza: 

 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 50. 

 

• Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z ww. wnioskiem. 

 
• Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

 

• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

• Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 
 Załączniki do regulaminu: 

 

1a. Opis prób sprawnościowych do klasy tanecznej 

1b. Opis prób sprawnościowych do klasy koszykarskiej 

1c. Opis prób sprawnościowych do klasy pływackiej 

2. Podanie do klasy IV sportowej 

3. Arkusz oceny umiejętności pływackich 

4. Terminarz rekrutacji 

 


