REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – GIMNASTYKA
SPORTOWA KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ DO KLASY IV SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – PIŁKA
RĘCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. J. KUSOCIŃSKIEGO
W ZABRZU

1. Do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przyjmuje się
kandydatów, którzy:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej;
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy, właściwy dla danego sportu (PZG, ZPPR).
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1 niż
liczba wolnych miejsc w szkole, oddziale, o których mowa w pkt. 1 na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,
o których mowa w pkt. 1 c.
3. Kandydatów do klasy pierwszej i do klasy czwartej przyjmuje się na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów kandydatów.
4. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów składają dokumenty do sekretariatu szkoły
przy ul. Płaskowickiej 2 w Zabrzu. W terminie od 1 marca do 14 marca 2019 r.
5. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów składają dokumenty do sekretariatu szkoły
przy ul. Płaskowickiej 2 w Zabrzu w terminie uzupełniającym od 19 sierpnia do 20 sierpnia
2019 r.
6. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji, rodzice/prawni opiekunowie
kandydatów składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:
a) wniosek do szkoły wg ustalonego wzoru – formularz wniosku należy wypełnić i złożyć do
sekretariatu szkoły,
b) potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia – formularz oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły,
należy wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.
c) dwie fotografie dziecka, opisane na odwrocie o wym. 3,0 x 4,2 cm
d) w przypadku dziecka, które w roku 2019 kończy 6 lat wraz ze zgłoszeniem należy
przedłożyć:
- dokument potwierdzający korzystanie w roku szk. 2018/2019 z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
lub
- opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną

