Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora SP17
Poznań, dnia 29.02.2016 r.

Regulamin rekrutacji do oddziału usportowionego
w klasie I szkoły podstawowej
na rok szkolny 2016/2017
Działając na podstawie art. 20zb. ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr poz. 7.), w celu dokonania naboru
uczniów do I klasy szkoły podstawowej, działającej w ramach klas usportowionych - na
podstawie umowy z KKS Lech Poznań, przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
I. Postanowienia ogólne
1) Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
2) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 17 w Poznaniu.
3) Do klasy pierwszej, przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, opisanych poniżej.
4) Przed przystąpieniem do testów rodzic obowiązany jest złożyć:
a) wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ,
b) zgodę na udział w testach sprawnościowych,
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w testach.
5) Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzic zobowiązany jest do:
a) złożenia orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki nożnej wydanego
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza;
b) złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na trenowanie piłki nożnej przez dziecko.
6) Rekrutacja zasadnicza przebiega w oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona
na dwa etapy:
a) etap pierwszy – w oparciu o wyniki testów predyspozycji sportowych,
b) etap drugi – w oparciu o kryteria ustawowe.
II. Kryteria
1) Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki
testów predyspozycji sportowych.
2) Predyspozycje sportowe badane są na podstawie poniższych testów:
Testy sprawności ogólnej
a) Testy szybkości - ( 20 m po linii prostej) - maksymalna liczba punktów: 10 pkt.
b) Test zwinnościowy w polu 5x5m z przenoszeniem przedmiotu do celu - maksymalna
liczba punktów: 20 pkt.
c) Bieg wahadłowy 4x5 m: 10 pkt.
Testy sprawności specjalnej:
a) Małe gry 3x3 do 2 bramek - maksymalna ilość punktów: 50
Maksymalna ilość punktów w Testach Sprawności Ogólnej: 40

Maksymalna ilość punktów w Testach Sprawności Specjalnej: 50
Razem 90 pkt.
b) 30 % (27 pkt.) to minimalna liczba punktów potrzebna do zaliczenia testów. Zaliczenie
testów na poziomie minimalnym nie gwarantuje przyjęcia do klasy usportowionej.
3) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają wartość 35 pkt. (5 pkt. za każde kryterium).
III. Harmonogram rekrutacji:
1) Termin postępowania rekrutacyjnego
a) 17.03 2016 r. lub 22 marca 2016 r. – od godz. 16 00 przeprowadzenie testów
przygotowania ogólnego i specjalnego;
b) 31 marca 2016 r. – od godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy osiągnęli
pozytywny wynik z prób sprawnościowych
c) 19 kwietnia 2016 r. – od godz. 12.00 wywieszenie listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
d) 28 kwietnia 2016 r. – 12.00 - wywieszeni list przyjętych i nieprzyjętych /ogłoszenie
listy przyjętych do klasy I SP;
2) Termin składania dokumentów:
a) od 29 lutego do 14 marca 2016 r. – składanie dokumentów wymienionych
do sekretariatu szkoły;
b) od 19 do 25 kwietnia 2016 r. – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka w szkole,
poprzez złożenie dokumentów do sekretariatu szkoły.
3) Procedura odwoławcza
a) w terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
b) rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.

