ZASADY REKRUTACJI
GIMNAZJUM NR 4 SPORTOWEGO
IM. TADEUSZA ŚLUSARSKIEGO
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Zielonej Górze w roku szkolnym 2016/2017
opracowano na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2
listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
I. Zasady rekrutacji

1. Gimnazjum Nr 4 Sportowe nie ma ustalonego obwodu. Do szkoły przyjmowani są
w postępowaniu rekrutacyjnym absolwenci szkoły podstawowej mający uzdolnienia sportowe
w następujących dyscyplinach sportowych: akrobatyce sportowej, piłce nożnej, pływaniu,
koszykówce chłopców, siatkówce dziewcząt, lekkiej atletyce, strzelectwie sportowym
i w przypadku wolnych miejsc w innych dyscyplinach.
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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, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku
życia,
b) posiadają pisemną zgodę rodziców,
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
4. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły jest większa od liczby miejsc
przyjmuje się uczniów z uwzględnieniem kryteriów polegających na przeliczaniu na punkty
ocen i osiągnięć ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej:
a) oceny z pięciu przedmiotów
1) język polski (ocena x 2)
2) matematyka (ocena x 2)
3) historia i społeczeństwo (ocena)
4) język obcy nowożytny (ocena)
5) przyroda (ocena)

maks. 12 pkt.
maks. 12 pkt.
maks. 6 pkt.
maks. 6 pkt.
maks. 6 pkt.

b) oceny zachowania
1) ocena wzorowa
2) ocena bardzo dobra
3) ocena dobra

10 pkt.
8 pkt.
6 pkt.

c) za świadectwo z wyróżnieniem – 8 pkt.
5. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora. Wniosek zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
b) imiona i nazwiska rodziców,
c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata
e) wskazanie kolejności wybranych szkół (trzech) w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły w składzie:
a) wicedyrektor ds. szkoły podstawowej,
b) pedagog szkolny,
c) wychowawcy tworzonych klas pierwszych,
d) trenerzy odpowiedzialni za rekrutację do klas sportowych.
7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) przeprowadzenie sprawdzianu sprawności fizycznej,
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,
8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.
9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
z wnioskiem.
10. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięć komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do
sądu administracyjnego.
12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponować będzie
wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które musi zakończyć się
do 18 sierpnia 2016 r do godziny15:00.
13. O przyjęciu do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.
II. Terminy
Termin rekrutacji do Gimnazjum nr 4 – Sportowego w Zielonej Górze:
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 11 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r.,
do godz. 15:00.
2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej od 09 maja do 25 maja 2016 r.
3. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych
wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – od 24 czerwca
do 28 czerwca 2016 r.
4. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 06 lipca
2016 r. do godz. 12:00.
5. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w Gimnazjum Nr 4 – od 07 lipca
do 11 lipca 2016 r. do godz. 15:00.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły - 13 lipca 2016 r. o godz. 12:00.

