
Załącznik nr 3 

 

Procedura naboru kandydatów do oddziałów sportowych 

Szkoły Podstawowej nr 12 im. I.J.Paderewskiego 

w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach 

 

rok szkolny 2018/2019 

 

Podstawy prawne: 

 Uchwała nr XXXVIII/763/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich prowadzenia. 

 Zarządzenie nr 1802/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 07 lutego 2018r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów 

sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół  

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

 Zarządzenie nr 1823/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2018r. 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów 

sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

 

 

§ 1 

Postępowanie rekrutacyjne i kryteria przyjęć 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach. Dyrektor ustala skład komisji oraz wyznacza 

jej przewodniczącego.  

2. Kandydaci przyjmowani są do oddziałów sportowych w oparciu o kryteria zawarte w art. 

137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 poz. 59) . 

3. Kryteria przyjęcia kandydata do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 12 im. 

I.J.Paderewskiego w Katowicach: 

1) bardzo dobry stan zdrowia-analiza dokumentacji dokonana przez pielęgniarkę szkolną 



2) pisemna zgoda rodziców na udział kandydata w próbach sprawnościowych; 

3) wyniki prób sprawności przeprowadzone na podstawie testów polskiego związku 

koszykówki  

4) pisemna zgoda rodziców na naukę w oddziale sportowym; 

4. Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki o których mowa 

w §1 ust.3, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki 

prób sprawności fizycznej o której mowa §1 ust.3 pkt 3. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

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

kryteria o których mowa w §1 ust.3 pkt 1i 3. 

§2 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: 

1) Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – do 23 marca (postępowanie 

uzupełniające – do23 maja) 

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej – 26 marca (postępowanie uzupełniające – 25 maja) 

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego – 5 kwietnia (postępowanie 

uzupełniające – 11 czerwca) 

4) Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału 

sportowego – do 13 kwietnia (postępowanie uzupełniające do 13 lipca)  

5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

oddziału sportowego – 29 czerwiec godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające – 16 

czerwca) 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza procedura naboru dostępna jest do wglądu na terenie szkoły oraz umieszczona na 

stronie internetowej. 

2. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


