PROCEDURA REKRUTACJI
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA RĘCZNA
CHŁOPCÓW I SIATKÓWKA DZIEWCZĄT
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. ARKADEGO FIEDLERA
W POZNANIU
I. Rekrutacja
1. Rekrutacja do oddziałów sportowych opiera się o przepisy Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.
U. z 2018 r. poz. 996 § 137).
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły,
2) trenerzy.
II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej jest:
a) prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego,
c) kwalifikowanie kandydatów,
d) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,
e) ustalenie listy przyjętych,
Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły,
złożone w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie zostaje rozpatrzone w
ciągu trzech dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
III. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:
a) ma dobre wyniki w nauce oraz co najmniej dobre zachowanie,
b) zaliczy próby sprawności fizycznej, ustalone przez trenera i zdobędzie wymaganą liczbę
punktów w teście sprawnościowym,
c) przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rekrutacji.
W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie
uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu.
IV. Wymagane dokumenty
a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej podpisany przez oboje rodziców/prawnych
opiekunów;
b) oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów
SP nr 10);
c) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia;
d) zgoda rodziców na udział w rekrutacji.
V. Rekrutacja do klasy sportowej – IV zależna jest od ilości wolnych miejsc.
Przebieg rekrutacji:
a) weryfikacja dokumentacji kandydata
b) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
c) ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej,
d) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy IV sportowej.
W przypadku wolnych miejsc dodatkowa rekrutacja odbędzie się w ostatnim tygodniu
sierpnia.
VI. Testy sprawnościowe

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będzie suma punktów zdobytych w teście
sprawnościowym oraz warunki fizyczne i predyspozycje dogry w piłkę ręczną (chłopcy) i
siatkówkę (dziewczynki), oceniane przez trenera.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata na teście sprawnościowym trener
w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną może wyznaczyć nowy termin sprawdzianu.

