
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ W CZŁUCHOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej Sportowej będzie 

prowadzone szkolenie sportowe z:  

 pływania,  

 gier zespołowych,  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach pierwszych                               

– 10 godzin. W ramach ustalonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w 

ramowym planie nauczania. W przypadku uzasadnionych względem bezpieczeństwa, 

specyfiką sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć 

sportowych mogą być tworzone grupy ćwiczeniowe.  

 

Uczniem klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie może zostać 

dziecko, które: 

 posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

 posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły; 

W ustalonym terminie rodzice/ opiekunowie złożą: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi. 

 

Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Sportowej                               

należy dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne: 

 zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej 

 pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie dziecka 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 wymaganych dokumentów 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  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

do 15 marca 2018r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentacji rekrutacyjnej 

Do 12 kwietnia 2018 

Ogłoszenie listy przyjętych  20 kwietnia 2018 

 

http://www.zssczluchow.pl/

