
 
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W PUBLICZNEJ 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RADOMSKU 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Rekrutacja uczniów do oddziału sportowego odbywa się na zasadach określonych w art. 137 ust.1  

Ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) 

   oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  

   i szkół sportowych, oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138) 

 

1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy : 

          1) potwierdzą pisemnym orzeczeniem lekarskim, bardzo dobry stan zdrowia i brak      

              przeciwwskazań do trenowania danej dyscypliny sportowej, wydanym przez   

              lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

          2) złożą w szkole wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy sportowej, a ich rodzice 

              złożą pisemną zgodę na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej, 

          3) uzyskają pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej dla dyscypliny, w której   

              będzie prowadzone szkolenie sportowe w klasie sportowej. 

2.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę w pierwszym     

     etapie postępowania, spełnienie wszystkich wymogów rekrutacyjnych. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymogi rekrutacyjne, niż przewidziana 

     liczba miejsc w klasie sportowej, komisja bierze pod uwagę wyniki testu sprawności, a w 

przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria (mające jednakową wartość –  

     Art. 137 ust. 1 i 131, ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe) 

                   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. 

 

5. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego oraz   procedurę    

  odwoławczą: 

TERMIN I MIEJSCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

14.02. 22r. – 01.03.22r.   

 

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku  

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły 

codziennie w godz. od 7:00- 15:30. 

 

 

02.03.22r. - 03.03.22r.  

 

 

 02.03.22r.  godz. 17:30 

 

 03.03.22r. godz. 17:00 

 

Przeprowadzenie przez komisję, prób sprawności 

fizycznej; 

  

 dla chłopców: Hala pneumatyczna przy  

            ul. Kilińskiego w Radomsku. 

 dla dziewcząt: sala gimnastyczna Szkoły   

    Podstawowej nr 9 ul. Rolna 65. 

  07.03 22r.             Przekazanie osobom zainteresowanym  informacji o 

zakwalifikowaniu  lub niezakwalifikowaniu się 

kandydata do kl. sportowej. 



 08.03.22r.- 09.03.22r. Potwierdzenie przez rodziców, w formie pisemnej, woli 

uczęszczania dziecka do klasy sportowej. 

10.03.22r.  Podanie do wiadomości informacji o kandydatach 

przyjętych lub nieprzyjętych do klasy sportowej. 

09.05.22r.- 18.05.22  Postępowanie uzupełniające. 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. W terminie 7 dni od daty przekazania informacji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata, rodzic może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do oddziału sportowego  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata· z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału    

    sportowego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę   

    punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu   

    rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji   

    rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie| 7 dni   

    od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicom przysługuje skarga  

    do  sądu administracyjnego 
 

Wniosek o przyjęcie do I klasy sportowej wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na 

stronach internetowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku i Urzędu Miasta 

Radomska pod adresem:  

 
www.psp9radomsko.pl 
 
www.radomsko.pl 

 
 

http://www.psp9radomsko.pl/
http://www.radomsko.pl/

