
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ W CZŁUCHOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

W roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie 

prowadzony będzie nabór  w następujących dyscyplinach:  

 piłka nożna 

 piłka siatkowa  

 koszykówka  

Grupa ćwiczebna zostanie utworzona przy minimum 12 osobach chętnych. W programie każdej  

z dyscyplin ujęty będzie Ogólnopolski program nauczania pływania. 

 

II. WARUNKI REKRUTACJI:  

1. Kandydaci do Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie  zobowiązani są do spełnienia 

następujących  warunków: 

 posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole, potwierdzony orzeczeniem 

lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły, 

 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 

związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe  

w danej szkole. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba 

wolnych miejsc, będą brane pod   uwagę wyniki próby sprawności fizycznej. 

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. z późn.zm.):  

 wielodzietność rodziny kandydata,  

 niepełnosprawność kandydata,  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

 

 

 



III. WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Rodzice Kandydata do szkoły zobowiązani są złożyć do 23 marca 2021r.  w sekretariacie szkoły, 

osobiście lub elektronicznie na e-mail: rekrutacja@zssczluchow.pl, następujące dokumenty:  

 wniosek wydrukowany ze strony internetowej Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie 

https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-szkola-podstawowa/ i podpisany przez 

rodzica/ów/prawnych opiekunów, 

 orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia 

kandydata umożliwiającym podjęcie nauki w szkole, 

 zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły (wymagany jest podpis obojga rodziców) 

 – załącznik nr 1 do regulaminu, 

 oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku dziecka  

– załącznik nr 2 do regulaminu, 

 deklaracja wyboru dyscypliny sportowej do kl. 1 wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów 

na udział w próbach sprawności fizycznej – załącznik nr 3 do regulaminu, 

 odpis aktu urodzenia – do wglądu, 

 kopię opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji 

– kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy, 

 2 fotografie podpisane na odwrocie. 

2. W przypadku zgłoszenia we Wniosku kryteriów branych pod uwagę przy uzyskaniu przez kandydatów 

równorzędnej ilości punktów w teście sprawności fizycznej, rodzice uczniów zobowiązani są złożyć 

do 23 marca 2021 roku wymagane dokumenty potwierdzające następujące kryteria, o których mowa  

w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 tj. z późn.zm.): 

 prawomocny wyrok sądu  rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu – kopia  

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy, 

 oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 4 do regulaminu - jeśli dotyczy, 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 5 do regulaminu- jeśli dotyczy, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) – orzeczenie 

kandydata/ rodzica/ów/opiekuna/opiekunów prawnych/ rodzeństwa – 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, 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji 

braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując 

wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.  

mailto:rekrutacja@zssczluchow.pl
https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-szkola-podstawowa/
https://sip.lex.pl/#/document/16798906?cm=DOCUMENT


 

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:  

1. Rekrutację do Szkoły Podstawowej Sportowej w Człuchowie prowadzi Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora;  

2. W skład komisji wchodzą:  

 wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący,  

 nauczyciele szkoły,  

 nauczyciele wychowania fizycznego. 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby 

wyznaczonej na przewodniczącego komisji.  

4. Zadania komisji rekrutacyjnej:  

 weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym;  

 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację  

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata;  

 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu, listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc;  

 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;  

 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

5. Terminy rekrutacji określone są w harmonogramie rekrutacji: 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22 

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 23 marca 2021r. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 25 marca 30 marca 2021r.  

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów wyników prób sprawności fizycznej 
31 marca 2021r.  

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 
do 09 kwietnia 2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentacji rekrutacyjnej 
do 16 kwietnia 2021r. 

Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów 22 kwietnia 2021r 

Postępowanie uzupełniające do klasy I* 

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 18 czerwca 2021r. 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 21 do 23 czerwca 2021r.  



Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów wyników prób sprawności fizycznej 
25 czerwca 2021r.  

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 
do 28 czerwca 2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentacji rekrutacyjnej 
do 30 czerwca 2021r. 

Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów 2 lipca 2021r 

* jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Procedura odwoławcza:  

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  

z ww. wnioskiem.  

 uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

 rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

 dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.  

2. 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.  

3. Informacji udziela sekretariat szkoły – tel. 59 82 21 157, e-mail: rekrutacja@zssczluchow.pl  

w godz. 7.00 – 15.00. Formularze wymaganych dokumentów dostępne  

są na https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-szkola-podstawowa/  lub w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły. 

2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku dziecka. 

3. Deklaracja wyboru dyscypliny sportowej do kl. 1 wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział 

w próbach sprawności fizycznej. 

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 

jego rodzicem. 

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

6. Wniosek rekrutacyjny. 

https://zss.czluchow.org.pl/rekrutacja/rekrutacja-szkola-podstawowa/

