Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 48
Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu w roku szkolnym 2017/ 2018
1. Zapisy kandydatów do szkoły odbywają się bezpośrednio w szkole.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez
dyrektora szkoły.
I Zasady rekrutacji
1. Szkoła prowadzi nabór do oddziałów mistrzostwa sportowego.
2. Aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego konieczne jest:
a) zaświadczenie/orzeczenie lekarskie "o zdolności do uprawiania danego sportu wydane
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania
danego sportu przez dzieci i młodzieŜ do ukończenia 21. roku Ŝycia oraz przez
zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem Ŝycia".
b) zaliczenie testu sprawności fizycznej.
3. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złoŜenie wniosku o przyjęcie
dziecka do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 48 w Sosnowcu.
4. W przypadku liczby chętnych przekraczającej liczbę miejsc w oddziale o przyjęciu
decyduje wynik próby sprawności fizycznej.
5. Wnioski złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
II Terminarz postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów i terminów:
a) składanie wniosków od 2 maja 2017 r. do 17 maja 2017 r.
b) próby sprawności fizycznej - od 2 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r.
piłka
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do wyboru 17 lub 18 maja 2017 r. godz. 15:00.
Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114

17.05.2017 r. godz. 15:00. Miejsce: sztuczne boisko Klubu Zagłębie
Sosnowiec, ul. Kresowa 1, Sosnowiec

lekkoatletyka do wyboru 17 lub 18 maja 2017 r. Godzina: 16:30.

Miejsce:

Stadion lekkoatletyczny, al. Mireckiego 4, Sosnowiec

tenis stołowy Do wyboru 17 lub 18 maja 2017 r. godz. 16.30. Miejsce: hala
sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114
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Do wyboru 17 lub 18 maja 2017 r. godz. 16.30.
Miejsce: pływalnia ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114

pływanie

Uwaga: Kandydaci do klasy 1 przyjmowani są na
podstawie wypełnionego wniosku
(nie są przeprowadzane próby sprawności fizycznej
z zakresu pływania do klasy 1 SP).
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c) podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
– 19 maja do godz. 12:00
d) potwierdzenie woli uczęszczania do SP nr 48 MS przez rodzica kandydata
- do 24 maja godz. 15:00
e) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do klasy do 25 maja godz. 12:00

III Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami.
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2. Wniosek moŜna otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej
szkoły.
3. Wypełnione zgłoszenie lub wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora
szkoły w sekretariacie szkoły.

IV Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata moŜe wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka do klasy pierwszej.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic/prawny opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
moŜe wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora słuŜy skarga do Sądu Administracyjnego.
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