Załącznik nr 4.
GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI
IM. BŁ. SALOMEI W SKALE
INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ
1. Zapoznanie się z Regulaminem Klas Sportowych potwierdzone podpisem
rodzica/prawnego opiekuna pod oświadczeniem;
2. Złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 2 maja 2016 r. (poniedziałek) godz. 15:00
zgłoszenia/wniosku do klasy sportowej (wzór jest dostępny w sekretariacie oraz na
stronie internetowej szkoły);
3. Przystąpienie do testu sprawnościowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, które
odbędą się we wtorek 10 maja 2016 r. o godzinie 16:00. Zbiórka kandydatów
w budynku Gimnazjum – godzina 15:50.
- Do testu sprawnościowego mogą przystąpić tylko uczniowie posiadający
pozytywną opinię lekarza (np. rodzinnego) i pisemną zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów. W przypadku braku pozytywnej opinii lekarza
i zgody rodzica (opiekuna) kandydat nie może przystąpić do testu. Wszyscy
kandydaci

powinni

posiadać

w

czasie

egzaminów

sprawnościowych

odpowiedni ubiór sportowy (koszulka, spodenki ew. dresy, buty piłkarskie, buty
halowe).
II. KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY SPORTOWEJ
1. O kolejności przyjęć do klasy sportowej decydować będzie suma punktów za:
a) test sprawności – max 40 pkt.,
b) średnia ocen na świadectwie ukończenia V klasy szkoły podstawowej – max
30 pkt. z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia,
wychowanie fizyczne z zastosowaniem następującej skali punktowej:
celujący

– 6 pkt.,
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bardzo dobry

– 5 pkt.,

dobry

– 3 pkt.,

dostateczny

– 2 pkt. ,

dopuszczający

– 1 pkt.

c) ocena z zachowania na świadectwie ukończenia V klasy szkoły podstawowej max
10 pkt. z zastosowaniem następującej skali punktowej:
zachowanie wzorowe

– 10 pkt.,

zachowanie bardzo dobre

– 8 pkt.,

zachowanie dobre

– 5 pkt.,

zachowanie poprawne

– 2 pkt.

d) osiągnięcia sportowe – max 10 pkt. udokumentowane kserokopią dyplomu
- etap wojewódzki

– 10 pkt.,

- etap powiatowy

– 6 pkt.,

- etap gminny

– 3 pkt.

e) rozmowa kwalifikacyjna

– max 10 pkt.

2. Maksymalna ilość punktów w całym postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi
100.
3. Minimalna ilość punktów, które uczeń powinien uzyskać w postępowaniu
rekrutacyjnym

jest

każdorazowo

ustalana

przez

Komisję

Kwalifikacyjną

i podawana do wiadomości uczniów i rodziców / prawnych opiekunów
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

III. INFORMACJE DODATKOWE
1. Do klas sportowych może być kwalifikowana młodzież spoza obwodu na pisemny
wniosek rodzica (prawnego opiekuna), z zastrzeżeniem, że dojazd ucznia
do szkoły i do domu pozostaje w gestii rodziców (opiekunów), a przyjęcie ucznia
nie spowoduje pogorszenia warunków pracy (wolne miejsca w oddziale).
2. Decyzję o przyjęciu danego kandydata do klasy sportowej podejmuje dyrektor
szkoły na wniosek komisji kwalifikacyjnej.
3. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej zainteresowani rodzice (opiekunowie) mogą
składać w ciągu 7 dni odwołanie do dyrektora szkoły.
4. Uczniowie zakwalifikowani do klasy sportowej po jej utworzeniu zobowiązani
są do dnia 1 września 2016 r. przedstawić zaświadczenie lekarskie, wydane przez
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lekarza specjalistę medycyny sportowej, stwierdzające brak przeciwwskazań do
wyczynowego uprawiania sportu.
5. Wyniki

postępowania

rekrutacyjnego

zostaną

ogłoszone

do

dnia

6 czerwca 2016 r. /poniedziałek/ będą dostępne na stronie internetowej:
www.gimskala.net oraz tablicy ogłoszeń Gimnazjum.
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