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Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
do klasy sportowej o profilu pływackim i gier zespołowych
w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie
na rok szkolny 2015/2016
1. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy sportowej o profilu pływackim
i gier zespołowych przyjmowani są na podstawie zgłoszenia i próby sprawności
fizycznej zgodnie z poniższym harmonogramem.

Data

23.03.-24.04.2015 r.

Godzina

W godzinach
pracy szkoły.

Etap rekrutacji/czynność rodzica
Zgłaszanie ucznia
Zgłoszenie ucznia do IV klasy sportowej szkoły podstawowej.
Dostarczenie do sekretariatu szkoły:
 Orzeczenia lekarskiego wydanego przez
lekarza medycyny sportowej o bardzo
dobrym stanie zdrowia,
 Jeśli uczeń posiada – udokumentowanych
osiągnięć sportowych ucznia,
 Pisemnej zgody rodziców

Próby sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej.
27.04.2015r.
28.04.2015r.

14:00
13:30-15:30

30.04.2015 r.

15.00

Test sprawności fizycznej w szkole.
Test na basenie

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka.

od 31.04.2015 r.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.

22.05.2015 r.

Informacja o wolnych miejscach.
Postępowanie uzupełniające

22.-29.05.2015 r.
12.06.2015 r.
Od 12.06.2015 r.
28.08.2015 r.

W godzinach
pracy szkoły.
15.00
W godzinach
pracy szkoły.
10.00

Składanie wniosków o przyjęcie do dyrektora szkoły.
Wniosek podpisują oboje rodzice i dołączają do niego
dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Uruchomienie procedury odwoławczej.
Podanie do wiadomości informacji o wolnych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca:
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

