
Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania uczniów  

do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego 

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu  

w roku szkolnym 2022 /2023 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,  

placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737). 

Zasady i kryteria rekrutacji: 

§ 1 

1. Kandydaci do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego SP6 w Sosnowcu mogą być przyjęci 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (załącznik nr 1). 

§ 2 

1. Do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego przyjmuje się kandydatów, zgodnie  

z Art.137  Prawo Oświatowe, którzy: 

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; 

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

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

oddziale; 

4) uzyskali promocję do klasy IV szkoły podstawowej potwierdzoną kserokopią świadectwa 

ukończenia klasy III. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba 

wolnych miejsc w  oddziale sportowym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 

pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa  

w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, tj.: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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Kryteria, o których mowa w pkt. 3, mają jednakową wartość. 

4. Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając oświadczenie razem z wnioskiem  

o przyjęcie dziecka do klasy sportowej. 

5. Do oświadczenia o spełnieniu kryteriów należy dołączyć: 

1) pkt. 2 – 5 – kopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U.2021.poz.573); 

2) pkt. 6 – kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub 

kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

3) pkt. 7 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 

czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.poz.821) 

Kopie w/w dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic.  

§ 3 

1. Test prób sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej o profilu tenisa stołowego odbywa się na 

warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w oddziale, składa się z dwóch części: części ogólnorozwojowej  

i części specjalistycznej. 

2. Z testu prób sprawności fizycznej (zwanego dalej testu sprawnościowego) kandydat może uzyskać 

max. 32 punktów, z czego 15 punktów przypada na część ogólnorozwojową, a 17 punktów kandydat 

może uzyskać za część specjalistyczną. 

3. Część ogólnorozwojowa: 

1) poruszanie się krokiem dostawnym po wytyczonym torze (ocena od 1 do 3 punktów); 

2) skakanie na skakance (ocena od 1 do 3 punktów); 

3) bieg tyłem z obrotem i przyspieszeniem (ocena od 1 do 3 punktów); 

4) przeskoki obunóż przez drabinkę koordynacyjną (ocena od 1 do 3 punktów); 

5) skok w dal z miejsca (ocena od 1 do 3 punktów). 

4. Część specjalistyczna 

1) chwyt piłeczki wyrzuconej w górę i odbitej od ściany (ocena od 1 do 3 punktów); 

2) podbijanie rakietką i niesienie piłeczki po wytyczonym torze (ocena od 1 do 3 punktów); 

3) odbijanie piłeczki o ścianę (ocena od 1 do 3 punktów); 

4) odbijanie piłeczki o podłogę (ocena od 1 do 3 punktów); 

5) gra kontrolna z trenerem przy stole (ocena od 1 do 5 punktów). 

5. Przewidziany czas testu sprawnościowego od 35 min. do 45 min. Uczestnicy posiadają strój sportowy, 

sprzęt do testów przygotowuje organizator. 

6. Pozytywny wynik testu sprawnościowego osiąga kandydat, który uzyska, co najmniej 50% możliwych 

do uzyskania punktów. 

7. Po przeprowadzeniu testu sprawnościowego Komisja Rekrutacyjna może ustalić niższy lub wyższy 

próg punktowy. 

8. Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 
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§ 4 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. Juliusza Słowackiego w Sosnowcu. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej 

sportowej w SP Nr 6 w Sosnowcu wchodzi, co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły powołanych przez 

Dyrektora SP Nr 6. 

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1) Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu; 

2) Osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym do klasy 

czwartej sportowej. 

4. Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym 

osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności 

zawartych w dokumentach potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami  

o przyjęcie do klasy czwartej sportowej i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni  

i godziny posiedzeń komisji. 

8. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

9. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń 

komisji. 

10. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział, co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

11. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji  

o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste 

kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników SP Nr 6  

w Sosnowcu. 

12. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia Komisji 

Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, 

a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje 

przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej. 

§ 5 

1. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do klasy czwartej sportowej zawierającą imiona i nazwiska kandydatów. 

2. Komisja Rekrutacyjna przyjmie kandydata do klasy czwartej sportowej, jeśli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
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§ 6 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy czwartej sportowej. 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od złożenia 

wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor SP Nr 6 w Sosnowcu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora SP Nr 6 w Sosnowcu służy skarga do sądu administracyjnego. 

§ 7 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Terminy postępowania uzupełniającego są podane do publicznej wiadomości na stronie SP Nr 6  

w Sosnowcu. 

§ 8 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na Dyrektora szkoły została wniesiona skarga 

do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 


