
Załącznik Nr 1 
 do Zarządzenia Nr 07/2017  

Dyrektora Szkoły Podstawowej 
 im. M. Kopernika w Lubawie  

z 04.04.2017r. 

Rekrutacja 
do czwartej klasy sportowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernik w Lubawie 

w roku szkolnym 2017/2018 
 

Zasady przyjęcia do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, dla 

której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. poz. 1129),  
 Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie. 

 

1.  Naukę w klasie sportowej w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko na pisemny wniosek 

rodziców. 

2. Do klasy sportowej przyjmowani są uczniowie uzdolnieni sportowo z miasta Lubawy oraz w 
ograniczonej liczbie wybitne jednostki z innych miejscowości, jeśli są wolne miejsca w danej 
klasie.  

3. Szkoła prowadzi testy sprawności fizycznej. 
4. Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać dobry stan zdrowia potwierdzony opinią lekarza 

medycyny sportowej. Do przeprowadzenia koniecznych badań wymagane jest skierowanie 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowanie pobierane jest w szkole - szkoła kieruje 
uczniów ubiegających się o przyjęcie na badania podstawowe do MOZ w Lubawie i lekarza 
poradni specjalistycznej. 

5. Kandydaci powinni posiadać dobre wyniki w nauce potwierdzone świadectwem ukończenia 
danej klasy (uczniowie spoza obwodu szkoły) oraz minimum dobrą ocenę z zachowania.  

6. Kryteria oceny kandydata: 

Lp. Kryterium I Sprawność fizyczna, miejsce w szkole 
  

Liczba pkt.(l. równa pozycji zajętej 
 w badaniach sprawności fiz. w szkole) 

1. Wynik badania sprawności 
fizycznej kandydata 

    

 Kryterium II Wiek  Liczba pkt.(l. równa dziesięciokrotności 
 wieku kandydata np.9 lat=90 pkt.) 

2. Wiek kandydata   
 

  

 Kryterium III Dobra opinia lekarza specjalisty  10 pkt.  

3. Stan zdrowia kandydata   

 
 

Kryterium IV Średnia ocen z I etapu edukacyjnego 
(edukacja polonistyczna, matematyczna, 

przyrodnicza, język, zachowanie) 

Liczba pkt.(l.  zgodna ze średnią liczbą 
pkt., np. średnia 4,4=4,4 pkt.) 

 

4. Średnia ocen kandydata   



 

7. Wynik kandydata to suma punktów czterech kryteriów z pkt. 6 załącznika Nr 1 do 

zarządzenia. 

8. Im mniejsza ilość punktów kandydata tym wyższy wynik/pozycja kandydata na liście 

kwalifikacyjnej. 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 

oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie na rok szkolny 

2017/2018 

16 marca 
 

od 4 kwietnia 

Przekazanie informacji o rekrutacji(spotkanie informacyjne 
Dyrektora z rodzicami kandydatów).  
Rozpoczęcie rekrutacji. 

         do 28 kwietnia Składanie dokumentów przez kandydatów 
- wniosku podpisanego przez rodziców (Załącznik nr2), 
- wykazu ocen za pierwszy semestr klasy trzeciej (uczniowie 
spoza obwodu szkoły), 
- zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza 
medycyny sportowej (można dostarczyć w terminie 
późniejszym – do końca maja), 
- dyplomów świadczących o sukcesach sportowych. 

 
do 31 maja 

 
Przeprowadzenie koniecznych badań – termin ostateczny 
 

9 czerwca Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych do klasy IV sportowej w Szkole 
Podstawowej w Lubawie (termin może ulec zmianie ze 
względu n prowadzone badania lekarskie) 

do 16 czerwca Możliwość pisemnego odwołania się rodziców/prawnych 
opiekunów uczniów niezakwalifikowanych do klasy sportowej 

do 22 czerwca Rozpatrzenie odwołań przez szkolną komisję kwalifikacyjną 
Opublikowanie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej w 
Szkole Podstawowej w Lubawie. 

 


