Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu

Zasady przyjęć do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 8
im. gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego w Grudziądzu
Podstawy prawne:
Zasady przyjęć do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 Zarządzenia nr 74/22 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny
2022/2023 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi oraz mistrzostwa sportowego
prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz.

Zasady przyjęć kandydatów do oddziału sportowego
Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
 posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim: wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej lub o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami
ustawy oraz przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez
dzieci i młodzież,
 złożą wniosek (rodzice/opiekunowie prawni) o przyjęcie kandydata do klasy sportowej – w terminie
od 01 lutego 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r.,
• posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie do oddziału sportowego,
• uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek
sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale,
które odbędą się w terminie od 09 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.,
 złożą świadectwo promocyjne po klasie do której kandydat uczęszczał w bieżącym roku – w terminie
do dnia 28 czerwca 2022 r.,
• w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
• w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa
w art. 131 ust. 2 ustawy, tj.:
- 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.
Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają, określone w ustawie, oświadczenia oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie kryteriów.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Terminy postępowania uzupełniającego:
 złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy sportowej - w terminie od 18 maja 2022 r. do dnia
03 czerwca 2022 r.,
 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - w terminie od 09 czerwca 2022 r. do dnia 17 czerwca
2022 r.,
 złożenie świadectwa promocyjnego po klasie do której kandydat uczęszczał w bieżącym roku –
w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r.,
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 złożenie innych wymaganych dokumentów zgodnie z ww. zasadami.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego, zadania komisji i obowiązki spoczywające na
rodzicach/opiekunach prawnych kandydatów
• Wnioski o przyjęcie do klas sportowych rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
• W przypadku nieprzedłożenia przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala
kolejność przyjęć.
• Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w terminie do dnia
04 lipca 2022 r. (godz. 13.00).
• Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli
przyjęcia jego dziecka do klasy sportowej do dnia 11 lipca 2022 r.
• Komisja rekrutacyjna:
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej,
- podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
przyjęcia do szkoły,
- przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę
jego przyjęcia do oddziału sportowego,
- przeprowadza postępowanie uzupełniające w przypadku dysponowania wolnymi miejscami
w szkole po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym,
- sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
• Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych,
- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania uzasadnienia,
- złożyć skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
Uwaga:
Komisja rekrutacyjna w dniu 17 maja 2022 r. (w przypadku postępowania rekrutacyjnego) oraz w dniu
21 czerwca 2022 r. (w przypadku postępowania uzupełniającego), poda do publicznej wiadomości listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

