Zarządzenie nr 4/2017/2018
Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Koszalinie
z dnia 12 lutego 2018 r.
dotyczy:

ogłoszenia dyrektora w sprawie naboru uczniów do klasy pierwszej
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koszalinie

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie ogłasza nabór
do klasy pierwszej o specjalności sportowej: pływanie dziewcząt i chłopców.
Terminy naboru do klas pierwszych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koszalinie na rok szkolny
2018/2019

Termin

Rodzaj czynności

I.
Postępowanie rekrutacyjne
Od 3 kwietnia 2018 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły
do 13 kwietnia 2018 r.
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
do godz. 15.00
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
20 kwietnia 2016 r. godz.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, ocena
16.00 (piątek)
predyspozycji dziecka do pływania, o których mowa w art. 20
h ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
24 kwietnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
godz. 12.00
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby
sprawności fizycznej, o której mowa w art. 20 h ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Do 7 maja 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t
ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
18 maja 2018 r. godz.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
15.00
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Do 23 maja 2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do godz. 15.00
w postaci pisemnego oświadczenia (w sekretariacie szkoły)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
25 maja 2018 r. godz. 15.00 rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

II.

Postępowanie uzupełniające
Termin

Od 4 czerwca 2018 roku do 11
czerwca 2018 roku do godz. 15.00

15 czerwca 2018 r. o godz. 16.00

Do 19 czerwca 2018

Do 29 czerwca 2018 r.

2 lipca 2018 r. godz. 15.00

Do 5 lipca 2018 r. do godz. 15.00
6 lipca 2018 r. godz. 15.00

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego
szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Przeprowadzenie
prób
sprawności
fizycznej,
o której mowa w art. 20 h ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej,
o której mowa w art. 20 h ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Warunki przyjęcia:
1. Do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków
w Koszalinie przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zgodnie z Regulaminem testu
sprawności dla kandydatów do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Koszalinie w r. szk. 2018/2019”

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1,
niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,
o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
4. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala się wg malejącej liczby uzyskanych punktów
uzyskanych w teście sprawności fizycznej, do wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych
oddziałach oferowanych przez szkołę.

