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Regulamin rekrutacji do klasy sportowej 

LO ZSP Giebułtów na rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 22 listopada 2018r. r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustawa ( Dz. U. . poz. 2245 i 2432 oraz z 2019r. poz. 

534 i 1287) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U z 2019 r. poz. 1737). 

3. Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie nr 6/20 z dnia 29 stycznia 

2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego 

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w 

tych zawodach z dnia 27.02.2020 r.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wykaz-2019-g.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wykaz-2019-g.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wykaz-2019-g.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wykaz-2019-g.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wykaz-2019-g.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wykaz-2019-g.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/02/wykaz-2019-g.pdf
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§ 1 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-

kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i sposób dokumentowania 

pracy w terminie wyznaczonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

§ 2 

Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad działaniem szkolnej komisji rekrutacyjnej. 

§ 3 

Dyrektor może dokonywać zmian w składzie szkolnej komisji rekrutacyjnej, w tym osoby 

wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

§ 4 

Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadza Dyrektor Szkoły po uzyskaniu opinii Rady 

Pedagogicznej w przypadku modyfikacji zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

wprowadzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie lub MEN. 

§ 5 

Nabór dla absolwentów szkół podstawowych: 

Lp. Szkoła 

Symbol 

oddziału Języki obce 

Przedmioty punktowane 

uwzględniane w procesie 

rekrutacji 

1. 

LO - Klasa sportowa 
I LO sportowa Język 

angielski, 

język 

niemiecki 

Wychowanie fizyczne 
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Komisja rekrutacyjna organizuje rekrutację w następujących terminach: 

1. Składanie dokumentów: 

a) Do klasy sportowej - od 15.06.2020 do 22.06.2020 r. 

• wniosek o przyjęcie do szkoły (jeżeli jest to szkoła pierwszego wyboru, jeżeli 

ZSP Giebułtów jest szkołą kolejnego wyboru wniosek o przyjęcie należy złożyć 

w szkole pierwszego wyboru), 

• orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydanym przez 

uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o 

zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 

roku życia lub może być to lekarz pierwszego kontaktu, który orzeka zgodę na 

udział w rozgrywkach klubowych), 

• pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału. 

2. Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się 

o przyjęcie do klasy sportowej - termin I 06.07.2020r., godzina 9-15 lub termin II 

30.07.2020r. miejsce: balon ZSP Giebułtów. 

Dla kandydatów do klasy - przeprowadza się: 

I. PRÓBA SZYBKOŚCI: 

Bieg na dystansie 30 m. 

II. PRÓBASKOCZNOŚCI 

Skok w dal z miejsca (dwie próby) 

III. PRÓBA ZWINNOŚCI 

Bieg wahadłowy 4 x 10 m 

IV. PRÓBA WYTRZYMAŁOŚCI 

Bieg na 600 m (chł. i dz. ) 

V. TECHNIKA (ocena umiejętności technicznych w piłce nożnej - chłopcy, dziewczyny) 

- Żonglerka - piłki nogą lewą i prawą na przemian, w kwadracie 4m na 4m (czas max. 

45 sekund) kandydat podbija piłkę nogą z podłoża. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów którzy 

uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej - I termin - 07.07.2020r. godz. 12.00, 

II termin 31.07.2020r. godz. 12.00 

4. Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

- od 26.06.2020r. do 10.07.2020r.  

5. Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty od 31.07. 2020r. do 04.08.2020r.  

6. Możliwość zmiany przez kandydatów wniosku o przyjęcie , w tym zmiana szkół do których 

kandyduje od 31.07.2020r. do 04.08.2020r.  

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności  - do 04.08.2020r. 

 



4 

 

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym - do 11.08.2020r. 

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 12.08.2020r. godz. 10.00 

10. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany  

poprzez dostarczenie:  

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia nauki w Liceum sportowym wydanym przez uprawnionego lekarza, o ile nie zostały 

złożone wcześniej od 13.08.2020r. do 18.08.2020r.   

 

11. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

19.08.2020r. godz. 10.00 

 

Do klas sportowych w ZSP Giebułtów przyjmowani będą kandydaci, którzy obowiązkowo 

spełnią następujące warunki: 

a) posiadają dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do 

uprawiania danego sportu wydanym przez uprawnionego lekarza, 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału, 

c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 

d) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych 

miejsc w oddziałach sportowych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, 

e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

odpowiednio następujące kryteria: 

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z wychowania 

fizycznego 

c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły. 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 


