POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
terminy składania dokumentów i informacja o sporcie, w którym odbywać się będzie
szkolenie sportowe w klasach czwartych
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach ogłasza
rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2022/2023 do klas czwartych:
siatkówka dziewcząt

4 wolne miejsca

koszykówka chłopców

4 wolne miejsca

pływanie dziewcząt/chłopców

5 wolnych miejsc

POSTĘPOWANIE
REKRUTACYJNE
UZUPEŁNIAJĄCE
INFORMACJA O SPORCIE, W
KTÓRYM ODBYWA SIĘ
SZKOLENIE W DANEJ SZKOLE
LUB DANYM ODDZIALE

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mikołaja Kopernika
w szkole prowadzona jest rekrutacja do klas czwartych o profilach:
siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców, oraz pływanie dziewcząt
i chłopców

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
KRYTERIA
WNIOSEK
POTWIERDZENIE STANU
ZDROWIA UMOŻLIWIAJĄCE
PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE
SPORTOWEJ
PISEMNA ZGODA RODZICÓW

o przyjęcie do szkoły złożony przez rodziców/opiekunów prawnych
w sekretariacie szkoły
orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający
podjęcie nauki w szkole sportowej wydane przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej
na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału (zawarta we
wniosku)
próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez POLSKI
ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ (www.pzps.pl)

POZYTYWNE WYNIKI PRÓB
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, NA
WARUNKACH USTALONYCH
próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez
PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK
POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI (www.pzkosz.pl)
SPORTOWY, WŁAŚCIWY DLA
DANEGO SPORTU, W KTÓRYM
próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez POLSKI
PROWADZONE JEST SZKOLENIE
ZWIĄZEK PŁYWANIA (www.polswim.pl)
SPORTOWE W DANEJ SZKOLE
LUD DANYM ODDZIALE
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w
szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób
sprawności fizycznej.
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II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
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 art. 131 ust.2. Przepis
art. 131 ust. 3 stosuje się. Są to kryteria o jednakowej wartości:
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

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym *

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
czwartej wraz z wymaganymi
dokumentami

od 8 lipca 2022 r. od godz. 8.00 do 11 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej do klas sportowych
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik prób
sprawności fizycznej
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Przyjmowanie świadectwa
promocyjnego do klasy czwartej
szkoły podstawowej
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna
prawnego kandydata
zakwalifikowanego woli uczęszczania
Podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2022 r. godz. 9:00

15 lipca 2022 r. do godziny 10:00

15 lipca 2022 r. do godziny 10:00
od 8 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. do godz. 15.00

15 lipca 2022 r. do godziny14:00

15 lipca 2022 r. do godziny15:00
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