REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LIPNIE
I. Podstawa prawna





Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkól do innych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego.
Statut Szkoły Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

II. Informacje ogólne:
1. W roku szkolnym 2018/2019 utworzona zostanie klasa sportowa z podziałem na dziewczęta
i chłopców, realizująca oprócz trzech godzin podstawy programowej z wychowania
fizycznego, siedmiogodzinne specjalistyczne zajęcia z zakresu piłki siatkowej, piłki ręcznej
lub piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców.
2. Termin składania podań od 18 IV do 18 V 2018 roku .
3. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania
obowiązującym w liceum ogólnokształcącym ( rozszerzenie: biologia i geografia).
4. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystąpić musi do testu sprawności
fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata
deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do ich wykonania podpisanych przez rodzica lub opiekuna
prawnego (załącznik nr 1).
5. Po zakończeniu rekrutacji uczeń zobligowany jest do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydanego przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej.
6. Po przedstawieniu wyników badań ogólnych wykonanych u lekarza rodzinnego
(morfologia, ogólne badanie moczu, OB, EKG), szkoła ma możliwość zorganizowania
badania grupowego przez lekarza medycyny sportowej.
III. Zasady rekrutacji:
1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub
opiekuna prawnego przed testem sprawności fizycznej (załącznik nr 1).
2. Zaliczenie próby sprawności fizycznej odbędzie się na zespole boisk Orlik przy
Z.S. w Lipnie ul. Traugutta 1.

I termin – 24.05.2018r. godz. 16.00
II termin – 05.06.2018r. godz. 16.00
Wymagania prób sprawności fizycznej dla dziewcząt i chłopców:
- z piłki siatkowej (załącznik nr 2)
- z piłki ręcznej (załącznik nr 3)
- z piłki nożnej
3. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 4).
4. Uzyskanie łącznej liczby punktów określonej w regulaminie rekrutacji ogólnej:




oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły,
wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego,
wyniki uzyskane z przeprowadzonych prób sprawnościowych.

O kolejności przyjęcia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.
Ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej – 09 VI 2018r.
IV. Wymagane dokumenty:
 podanie o przyjęcie do szkoły 18 IV – 18 V 2018 roku,
 deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do ich wykonania podpisanych przez
rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1),
 3 fotografie,
 karta zdrowia,
 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 wyniki testu gimnazjalnego,
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dostarczone po wynikach rekrutacji do
dnia 07 VII 2018r.)
 pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do klasy
sportowej (załącznik nr 4).
1. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje możliwość odwołania od decyzji na piśmie
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy.
2. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

