Regulamin naboru uczniów do klasy sportowej o profilu siatkarskim
w Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu Zawadzie
rok szkolny 2014/2015.
I. Podstawa prawna.
1.
2.
3.

4.
5.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późniejszymi zmianami oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 Nr Poz. 7).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz
szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 r. Nr26, poz.232) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 208).
Statut Szkoły Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu – Zawadzie.
Wytyczne Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do publicznych szkół województwa
śląskiego na rok szkolny 2014/2015.

II. Informacje ogólne.
W roku szkolnym 2014/2015 utworzona zostanie klasa sportowa o profilach: piłka siatkowej dziewcząt
i chłopców.
1.
Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia
ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
2.
Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez
dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu
nauczania.
III. Zasady rekrutacji.
1. Przyjęcie do klasy sportowej w Gimnazjum nr 2 może ubiegać się kandydat, który:
a. w danym roku kalendarzowym ukończył szkołę podstawową z zadawalającymi wynikami
w nauce (średnia ocen na świadectwie ze wszystkich przedmiotów co najmniej 3,5).
b. uzyskał na świadectwie co najmniej dobre zachowanie.
c. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportu.
d. uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej,
ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (warunkiem przystąpienia
ucznia do prób sprawności fizycznej jest wcześniejsze złożenie zaświadczenia od
uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście lub
podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia);
e. posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
f. kandydata spoza obwodu przyjmuje się na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
2. Wymagane dokumenty:
Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej następuje na
podstawie:
 Karty zgłoszenia ucznia do gimnazjum;
 Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu
przeprowadzonego w szkole podstawowej;
 Kwestionariusza osobowego;
 Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie)
 Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa
w punkcie 6;
 Pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy o profilu sportowym
oraz jego udziału w treningach, zawodach i obozach sportowych;
 Zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportu (badania lekarza sportowego odbędą się na terenie szkoły po
ogłoszeniu wyników testów sprawnościowych);
 Opinii dotychczasowego nauczyciela wychowania fizycznego o uczniu.
Dla uczniów spoza obwodu gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej następuje na podstawie:
 Wniosku, który składany jest od 15 kwietnia do 22 maja 2014 r
 Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu
przeprowadzonego w szkole podstawowej;
 Kwestionariusza osobowego;
 Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie);
 Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa
w punkcie 6;
 Pisemnej zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy o profilu sportowym
oraz jego udziału w treningach, zawodach i obozach sportowych;
 Zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportu (badania lekarza sportowego odbędą się na terenie szkoły po
ogłoszeniu wyników testów sprawnościowych);
 Opinii dotychczasowego nauczyciela wychowania fizycznego o uczniu.


3. W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor gimnazjum powołuje komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzą: nauczyciel
wychowania fizycznego wskazany przez dyrektora szkoły, nauczyciele/instruktorzy piłki siatkowej
w tworzonej klasie sportowej, przedstawiciel klubu SMUKS Orzesze. Zadaniem komisji
rekrutacyjno-kwalifikacyjnej jest prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie, przeprowadzenie prób sprawności fizycznej oraz ustalenie listy
uczniów przyjętych do klasy sportowej.
4. Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowej uwzględnia się opinię trenera lub instruktora
prowadzącego zajęcia sportowe z kandydatem podczas nauki w szkole podstawowej.
5. Warunkiem koniecznym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie jest dostarczenie przez
kandydata wymaganych dokumentów oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej.
6. Jeżeli liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę wolnych miejsc, wówczas o przyjęciu uczniów
decydować będzie wynik – ilość punktów (max. 160 pkt) uzyskanych według poniższych kryteriów:
sprawdzian umiejętności po klasie szóstej

Max 40 pkt

średnia ocen końcowych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

Max 60 pkt

test sprawności fizycznej:
- I termin 10 maja
- II termin 24 maja

Max 40 pkt

inne osiągnięcia

Max 20 pkt





Punkty przyznawane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, język
obcy, wg zasad:
12 pkt

Ocena bardzo dobra

10 pkt

Ocena dobra

8 pkt

Ocena dostateczna

6 pkt

Ocena dopuszczająca

0 pkt

Punkty przyznawane za test sprawności fizycznej (maksymalnie 40 pkt):
1.
2.
3.
4.



Ocena celująca

Skok w dal z miejsca (max 10pkt)
Rzut piłką lekarką oburącz z klęku prostego (max 10pkt)
Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym (max10pkt)
Zagrywka przez siatkę (max 10pkt)

Punkty przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt):

finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim

20 pkt

laureaci konkursów artystycznych (muzycznych,
plastycznych, recytatorskich i innych) o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim

I miejsce lub
tytuł laureata
– 5 pkt.
II miejsce lub
tytuł finalisty –
3 pkt.
III miejsce lub
wyróżnienie 2 pkt.

finaliści zawodów sportowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim

I miejsce lub
tytuł laureata
– 5 pkt.
II miejsce lub
tytuł finalisty –
3 pkt.
III miejsce lub
wyróżnienie 2 pkt.



Konstytucyjne i społeczne kryteria rekrutacji mają jednakową wartość
i są brane pod uwagę łącznie:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

IV. Postanowienia końcowe:
1. Wyniki testów sprawnościowych zostaną ogłoszone 3 dni po ich zakończeniu.
2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 3 lipca 2014 r.
3. Gimnazjum nie przyjmuje do klasy sportowej kandydatów , którzy na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się
do końca sierpnia 2014 r.
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie
i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminach określonych w ww. ustawie

