
REGULAMIN PRZEJŚĆ UCZNIÓW KLAS 2 - 8 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ W CZŁUCHOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W SYTUACJI ZMIANY SZKOŁY LUB 

NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO 
 

 

1) W roku szkolnym 2018/2019 ustala się następujące zasady przejść uczniów                     

do Szkoły Podstawowej Sportowej w sytuacji naboru uzupełniającego bądź zmiany 

szkoły do klas 2 - 8 Szkoły Podstawowej Sportowej.  

 

2) O przyjęciu do Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie decydują próby 

sprawności fizycznej . Udział w próbach sprawności fizycznej obowiązkowy jest 

dla kandydatów do klas:  

od 3 – 8 pływanie, kajakarstwo, koszykówka 

od 4 – 8 piłka siatkowa, piłka nożna  

 

3) Uczniem klasy 3 – 8 Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie może być         

uczeń, który ukończył  klasę programowo niższą w innej szkole podstawowej oraz: 

 

1) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły i udział                             

w próbach sprawności fizycznej; 

3) uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, roczna ocena                        

z wychowania fizycznego co najmniej bardzo dobra; 

4) ocena z zachowania na świadectwie co najmniej dobra ( w przypadku ucznia 

kl. 2 – pozytywna ocena opisowa) 

5) w ustalonym terminie rodzice/ opiekunowie złożą: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami 

rekrutacyjnymi. 

4) Uczniem klasy 2 Szkoły Podstawowej Sportowej może być uczeń, który ukończył  

     klasę 1 w innej szkole podstawowej oraz: 

 

1) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły;  

3) roczna ocena opisowa z wychowania fizycznego co najmniej bardzo dobra; 

4) pozytywna ocena opisowa z zachowania; 

5) w ustalonym terminie rodzice/ opiekunowie złożą: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami 

rekrutacyjnymi. 

 

Do wniosku o przyjęcie do klasy 2 – 8 Szkoły Podstawowej Sportowej                      

należy dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

 oryginał świadectwa ukończenia klasy programowo niższej szkoły    

podstawowej, 

 zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej 



 pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do szkoły; 

 prawomocny wyrok sądu  rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (kopia  

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy); 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kopia  

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy); 

 odpis aktu urodzenia – (kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica); 

 kopię opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w przypadku stwierdzonej   

dysfunkcji (kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli 

dotyczy); 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na   

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności (kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica - jeśli dotyczy); 

 2 fotografie podpisane na odwrocie; 

 
Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na zss.czluchow.org.pl lub do odbioru                 

w sekretariacie szkoły. 

 

W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające                       

z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich 

podstawie.  

 
Informacji udziela  sekretariat szkoły – tel. 59 82 21 157, w godz. 7.00 – 15.30  

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

Do 15 marca 2018 r. 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej Do 10 kwietnia 2018 r.  

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych 

przez poszczególnych kandydatów wyników prób sprawności 

fizycznej 

12 kwietnia 2018 r. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

13 kwietnia 2018 r. 

Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

20 kwietnia 2018 r.  

 

 
 


