
    Zasady rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna
   w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie powołuje zarządzeniem 
Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną , której zadaniem jest:

• zapewnienie prawidłowego przebiegu rekrutacji, zgodnie z prawem oświatowym i 
szkolnym

• ustalenie i podanie do wiadomości, kryteriów przyjmowania kandydatów i naliczania 
punktów rekrutacyjnych

• sprawdzanie prawidłowości danych podanych przez kandydatów
• udzielanie informacji kandydatom i ich rodzicom na temat zasad rekrutacji
• zorganizowanie szkolnego punktu informacyjnego 
• do wglądu prawnym opiekunom w wyznaczonych terminach list przyjętych.

Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji.

2. Na  rok szkolny 2014/2015 SP w Żórawinie prowadzi nabór do oddziału sportowego klasa 
IV o profilu piłka nożna.

3. Rekrutacja uczniów do klasy sportowej odbywa się na podstawie:
a) wyników na świadectwie ukończenia III klasy szkoły podstawowej
b) wyników z egzaminu sprawnościowego.

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 40 punktów, w tym:

1)  maksymalnie 7 punktów rekrutacyjnych za wyniki na świadectwie szkolnym.
2)  maksymalnie 33 punkty za egzamin sprawnościowy.

5.  Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów są:
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.

6. Przebieg rekrutacji:

a) 7.04 - 22.04 2014 składanie pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia do 
dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego do oddziałów sportowych  

b)  23.04.2014 godz. 15:00 – test sprawnościowy do klasy sportowej – piłka 
nożna



c) 28.04.2014 – w sekretariacie szkoły do wglądu lista dzieci przyjętych do 
oddziału sportowego.

UWAGA! 
Osoby, które nie dostaną się do szkoły nie będą mogły odebrać złożonych dokumentów w  
postępowaniu rekrutacyjnym, ponieważ szkoła ma obowiązek przechowywać je przez okres  
1 roku.

7. Od 7 kwietnia 2014 w szkole działa punkt informacyjny, czynny codziennie od godz. 
10.00 do 12.00 w sekretariacie.


