REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ
WGIMNAZJUM NR 1 W ŚRODZIE WLKP
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

I. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r z późn. zm.- w
sprawiewarunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typówszkół do innych (Dz. U. z 2004r Nr 26, poz. 232);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r w sprawie
warunkówtworzenia , organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego(Dz.U. z 2002r Nr 126, poz. 1078)

II Zasady ogólne:
1.W roku szkolnym 2014/2015 utworzona zostanie jedna klasa sportowa licząca co najmniej 20
osób,realizująca oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania
fizycznegosześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe .
2.Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem
kształceniaogólnego właściwym dla danego typu szkoły.
3.Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony
przezdyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego
planunauczania.

1.Zasady rekrutacji:
1.O przyjęcie do klasy sportowej moŜe ubiegać się kandydat, który:
a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
b)uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej
ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną ,
c) posiada pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych ,
d) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych.

2. Wymagane dokumenty:
a) niezbędne do przeprowadzenia testu sprawnościowego:
- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1w Środzie Wlkp. w roku szkolnym
2014/2015 z deklaracją wyboru klasy sportowej,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

- pisemna zgoda rodziców /opiekunów prawnych,
- szczególne osiągnięcia sportowe,
b ) niezbędne do przyjęcia do klasy pierwszej:
- dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie drukowanymi literami ( imię i nazwisko, PESEL,
data urodzenia, adres zamieszkania ),
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu CKE,
- zaświadczenie o osiągnięciach sportowych zdobytych w zawodach o randze mistrzostwrejonu i
województwa .

3. Terminy rekrutacji:
do 16 maja 2014 r.-- składanie dokumentów wg pkt. 2a,
do 20 maja 2014 r . –dyrektor Gimnazjum ogłasza listę kandydatów
przystępujących do testu sprawnościowego,
27 maja 2014 r., godz. 15.30 – hala sportowaGimnazjum nr 1 w Środzie
Wlkp. przeprowadzenie testu sprawnościowego,
3 czerwca 2014 r., godz. 15.30– miejsce j/w - przeprowadzenie testu
sprawnościowegodla kandydatów chorych i
kontuzjowanych w pierwszym terminie,
do 3 lipca 2014 r. - ogłoszenie wyników testu sprawnościowego i listy
uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej,
do 1 lipca 2014 r.– składanie dokumentów wg pkt. 2b,
do 7lipca 2014 r. - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do
klasy sportowej.

4. Komisja Rekrutacyjna:

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej gimnazjum, dyrektor powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjną,
b) w skład komisji wchodzą: wicedyrektor lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą jako
przewodniczący , nauczyciel wychowania fizycznego, trener prowadzący zajęcia w danym roczniku,
c) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie:
- przeprowadzenie testu sprawnościowego,

- ogłoszenie wyników testu sprawnościowego,
- ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej,
- ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej na rok szkolny 2014/2015;
d) w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby kandydatów w klasie sportowej o przyjęciu ucznia
decyduje:
- wielodzietność rodziny kandydatki- kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydatki- kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydatki- kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydatki- kandydata,
- samotne wychowywanie kandydatki- kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydatki- kandydata pieczą zastępczą,
- miejsce na liście po przeprowadzonym teście sprawnościowym,
- szczególne osiągnięcia sportowe ucznia,
- pozytywna opinia trenera o umiejętnościach,
- ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
- ocena z zachowania.

5.Postanowienia końcowe.
1. Wszystkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga dyrektor szkoły.
2. Lista ogłoszona przez Dyrektora Gimnazjum jest ostateczna.

