REGULAMIN REKRUTACJI DO
NIEPUBLICZNEJ PODSTAWOWEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO/
NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U.
2017, poz. 60).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.(DZ.U z 2017r., poz. 610).

§1
Informacje ogólne
1. Dyrektor szkoły ustala zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku
szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie
internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas
kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
a) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
b) nadanie kandydatom indywidualnego „kodu”
c) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
d) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;
e) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
f) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy
przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
g) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu
ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu
się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. W roku szkolnym 2019/2020 w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w
Rudzie Śląskiej planowane jest utworzenie:
a) klasy pierwszej, drugiej, trzeciej akrobatyki sportowej, przy czym minimalna ilość uczniów
do utworzenia klasy wynosić musi 14 osób.
b) klasy czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej piłki nożnej, futsalu oraz akrobatyki przy
czym minimalna ilość uczniów do utworzenia klasy wynosić musi 14 osób.
c) klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego piłki nożnej, futsalu chłopców oraz piłki

siatkowej dziewcząt.

§2
Warunki i kryteria przyjęć
1. O przyjęcie do Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej/
Niepublicznego Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej mogą ubiegać się
uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy II, III, IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej
oraz absolwenci gimnazjum którzy posiadają:

a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
b) pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do szkoły
(wniosek o przyjęcie ucznia)
c) zaliczą próbę sprawności fizycznej.
2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i
predyspozycje sportowe potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej.
Mogą być w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę wyniki edukacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie promocyjnym z: języka
polskiego, matematyki, języka obcego i przyrody / ocenę opisową oraz szczególne osiągnięcia.

3. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym. Chyba, że Komisja rekrutacyjna zdecyduje inaczej w wyjątkowych

przypadkach.
4. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem
rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§3
Terminy rekrutacji i dokumenty
1. Kandydat przystępujący do testów sprawnościowych, przed przystąpieniem do nich przedkłada:
a) pisemną zgodą rodziców na udział w testach sprawności fizycznej
b) wypełniony wniosek o przyjęcie ucznia do Niepublicznej Podstawowej/ Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej
c) oświadczenie rodziców/ opiekunów o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
i przetwarzanie danych osobowych.
2. Terminy i miejsce testów sprawnościowych.
Szkoła Podstawowa:
a) 25 marzec 2019 r., godz. 16.30
b) 15 kwiecień 2019 r., godz.16.30
c) 13 maj 2019 r., godz.16.30
d) 3 czerwca 2019 r., godz.16.30
Liceum Ogólnokształcące:
- Piłka nożna
a) 25 marzec 2019 r., godz. 16.30
b) 15 kwiecień 2019 r., godz.16.30

c) 13 maj 2019 r., godz.16.30
d) 3 czerwca 2019 r., godz.16.30
-Piłka siatkowa
a) 17 kwiecień 2019 r., godz. 17.30
b) 25 kwiecień 2019 r., godz.16.00
c) 22 maj 2019 r., godz.17.30
d) 5 czerwca 2019 r., godz.17.30

Piłka nożna – Burloch Arena – Ruda Śląska Orzegów
Piłka siatkowa dziewczyn – Hala MOSiR Ruda Śląska Halemba
Akrobatyka sportowa – Burloch Arena Hala Zapaśnicza – Ruda Śląska Orzegów
Na testy kandydaci stawiają się z rodzicem/opiekunem 30 min. przed w celu wypełnienia
kwestionariuszy. Kandydaci wyposażeni są w sprzęt sportowy odpowiedni do uprawiania danej
dyscypliny sportowej.
3. Szczegółowe informacje na temat prób sprawnościowych dostępne na stronie szkoły
www.smsrudaslaska.pl
4. Podanie

do

publicznej

wiadomości

przez

komisję

rekrutacyjną

list

kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi do 10 dni po zakończonych testach
sprawności fizycznej w formie listy zgodnie z przyznanym podczas testów kodem ucznia na
stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły (po okazaniu dokumentu tożsamości).

5. Ogłoszenie list przyjętych i potwierdzonych uczniów do danych klas nastąpi 17 czerwca 2019
roku o godzinie 12:00 na stronie SMS Ruda Śląska i poprzez wywieszenie list w budynku
szkoły.

§4
Składanie dokumentów

1.

Od 21 czerwca do 28 czerwca 2019r. należy złożyć oryginał świadectwa promocyjnego (nie
dotyczy naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej) oraz orzeczenie lekarskie
potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, a także fotografię o wymiarach
30x42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia na odwrocie).

2. Potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej
poprzez podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Ruda Śląska oraz wpłatę
wpisowego do 15 lipca 2019 r..
3. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r. W przypadku przyjęcia do szkoły
terminie uzupełniającym – dokumenty oraz wpisowe należy złożyć do 5 dni roboczych.

