Załącznik do Zarządzenia nr 9 /2021
Dyrektora Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
z dnia 25 luty 2021 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLASY SIÓDMEJ B O PROFILU PŁYWANIE/ BOKS
SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. MAZURSKIEJ 40 W SZCZECINIE

Podstawa prawna
1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół
mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).
5. Zarządzenie Nr 41/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2021 r.
Rozdział 1.
Informacje ogólne
1. Do siódmej klasy przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szóstą klasę szkoły podstawowej.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1., niż liczba wolnych miejsc w szkołach i oddziałach, o których
mowa w punkcie 1., w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest przeprowadzone szkolenie sportowe.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w 1. etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadza się 2. etap tegoż postępowania.

Procedura naboru, tj. składanie wniosków o przyjęcie zostanie uruchomiona dnia 1 marca 2021 r.
4. Kryteria rekrutacyjne brane łącznie pod uwagę w 2. etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) oceny z pierwszego semestru szóstej klasy szkoły podstawowej;
2) szczególne osiągnięcia uzyskane w szóstej klasie szkoły podstawowej potwierdzone przez szkołę:
a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ogólnopolskim;
b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 2. etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której
mowa w ust.1 nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 3. etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria rekrutacyjne, o których mowa w punkcie 5, mają jednakową wartość i brane pod uwagę są łącznie.
Rozdział 2.
Warunki przyjmowania uczniów do klasy siódmej A Sportowej Szkoły Podstawowej :
1. W roku szkolnym 2021/2022 Sportowa Szkoła Podstawowa planuje utworzyć następujący oddział klasy siódmej:
- oddział mistrzostwa sportowego: pływanie/ boks
2. Do klasy siódmej A przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej.
3. Do klasy siódmej A Sportowej Szkoły Podstawowej przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dotyczy tylko kandydatów
nieuczęszczających do klasy szóstej Sportowej Szkoły Podstawowej.
4. Kandydaci do klasy siódmej A Sportowej Szkoły Podstawowej powinni charakteryzować się bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym orzeczeniem
lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza rodzinnego.
5. Kandydaci do klasy siódmej A Sportowej Szkoły Podstawowej o profilu piłka nożna chłopców/piłka nożna dziewcząt powinni legitymować się pozytywnym
wynikiem próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest
prowadzone szkolenie sportowe.
6. Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

7. Procedura naboru uzupełniającego zostanie uruchomiona dnia 16 sierpnia 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję RekrutacyjnoKwalifikacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy siódmej Sportowej Szkoły Podstawowej odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 r.
o godzinie 15.00. Procedura naboru uzupełniającego zostanie uruchomiona tylko w przypadku, gdy zwolnią się miejsca. Podanie do publicznej wiadomości
przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy siódmej Sportowej Szkoły Podstawowej po naborze
uzupełniającym odbędzie się dnia 31 sierpnia 2021 r o godzinie 15.00.
8. Do klasy siódmej A Sportowej Szkoły Podstawowej przyjmowani są kandydaci bez względu na ich miejsce zameldowania.
9. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) uczniów składają w sekretariacie szkoły oświadczenie woli kontynuowania nauki przez dziecko w klasie siódmej Sportowej
Szkoły Podstawowej.
Rozdział 3.
Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić
do
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy siódmej Sportowej Szkoły
Podstawowej.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Rozdział 4.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna
Naboru uczniów do klasy siódmej A Sportowej Szkoły Podstawowej dokonywać będzie Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem
Nr 8/ 2021 Dyrektora Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2021 roku.

Rozdział 5.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych kandydata, jego rodziców/opiekunów prawnych w trakcie rekrutacji oraz w przypadku pozytywnego zakończenia jest
Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40, tel. 91 488 52 88, e-mail: sekretariat@cmsmazurska.pl. Dokładne informacje dotyczące

zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej (zał. nr 7) oraz dostępnej w siedzibie i na stronie CMS pod adresem:
http://cmsmazurska.pl/ochrona-danych-osobowych-html

Załączniki*:
Harmonogram rekrutacji
Załącznik 1
Wniosek z prośbą o przyjęcie do szkoły.
Załącznik 2
Dane rodziców/prawnych opiekunów.
Załącznik 3
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
Załącznik 4
Deklaracja.
Załącznik 5
Wola zapisu.
Załącznik 6
Dodatkowe dane ucznia przyjętego.
Załącznik 7
Klauzula informacyjna dla kandydatów na ucznia, jego rodziców/opiekunów
* Wszystkie załączniki są do pobrania na stronie www: CMS
Sporządziła: Olga Spirka – Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej do klasy siódmej A SSP

