REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ DROGOWO- GEODEZYJNYCH I LICEALNYCH
IM. A. WITKOWSKIEGO W JAROSŁAWIU
I. Podstawa prawna
1.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 26 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz. 586 z dnia 20 marca
2017 r.),

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.2017
poz. 671),

4.

„Statut Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego
w Jarosławiu”, Rozdział 13.

II. Informacje ogólne:
1.

W roku szkolnym 2018/2019 utworzona zostanie klasa sportowa z podziałem na
dziewczęta i chłopców, realizująca oprócz trzech godzin podstawy programowej
z wychowania fizycznego, siedmiogodzinne specjalistyczne zajęcia z zakresu piłki
siatkowej, piłki ręcznej lub piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców.

2.

Termin składania podań o przyjęcie do klasy sportowej od 23.04.2018 do 11.05.2018
(załącznik nr 2).

3.

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem
nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym (rozszerzenie: biologia i
chemia).

4.

Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystąpić musi do testu
sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez
kandydata deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz oświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich wykonania podpisanych przez rodzica lub
opiekuna prawnego (załącznik nr 3).

5.

Po zakończeniu rekrutacji uczeń zobligowany jest do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych wydanego przez lekarza specjalistę w
dziedzinie medycyny sportowej poświadczające bardzo dobry stan zdrowia lub ważną
kartę zdrowia sportowca oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na
uczęszczanie kandydata do klasy sportowej (załącznik nr 4).

III. Zasady rekrutacji:
1.

Kandydat do klasy sportowej, w terminie od dnia 23.04.2018 do dnia 11.05.2018
składa:
 podanie o przyjęcie do klasy sportowej (załącznik nr 2),
 deklarację przystąpienia do próby sprawności fizycznej wraz z oświadczeniem o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do jej wykonania, podpisanych przez rodzica
lub opiekuna prawnego (załącznik nr 3).

2.

W terminie od dnia 07.05.2018 do dnia 11.06.2018, składa w sekretariacie szkoły
wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji. KANDYDACI
SPOZA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO, którzy wybrali naszą szkołę jako szkołę pierwszego
wyboru, składają odręcznie wypełniony wniosek (załącznik nr 1) oraz ustalają listę
preferencji w sekretariacie naszej szkoły z pomocą programu komputerowego, a
następnie składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie.

3.

Kandydat do klasy sportowej, musi zaliczyć z wynikiem pozytywnym próbę sprawności
fizycznej zgodnie z regulaminem dla poszczególnej specjalizacji sportowej. Zaliczenie
próby sprawności fizycznej odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół DrogowoGeodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu im A. Witkowskiego. Terminy prób sprawności
fizycznej według dyscyplin:
I termin – piłka siatkowa dziewcząt: 21.05.2018 r. od godz. 9.00
II termin – piłka ręczna dziewcząt: 23.05.2018 r. od godz. 9.00
III termin – piłka nożna chłopców: 25.05.2018 r. od godz. 9.00

4.

Wymagania prób sprawności fizycznej dla dziewcząt i chłopców wyszczególnione są
w załącznikach:
Załącznik nr 5 – z piłki siatkowej
Załącznik nr 6 – z piłki ręcznej
Załącznik nr 7 – z piłki nożnej

5.

Kandydat do klasy sportowej może otrzymać z próby sprawności fizycznej maksymalnie
100 punktów, przy czym próg zaliczeniowy wynosi min. 60 punktów.

6.

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zostaną
ogłoszone dnia 04.06.2018 r.

7.

O przyjęciu do klasy sportowej decyduje pozytywne zaliczenie próby sprawności
fizycznej a w następnej kolejności łączna suma punktów uzyskanych w trakcie
postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do II Liceum Ogólnokształcącego (za

egzamin gimnazjalny, oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły oraz
inne osiągnięcia), przy czym minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 100 pkt.
8.

Kandydat do klasy sportowej po zakwalifikowaniu do przyjęcia zobligowany jest do
dostarczenia wraz z oryginałami dokumentów:
 zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
poświadczające bardzo dobry stan zdrowia lub ważną kartę zdrowia sportowca,
 zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej
(załącznik nr 4).

9.

Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje możliwość odwołania od decyzji komisji
rekrutacyjnejdo Dyrektora Szkoły w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia listy przyjętych.

10. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:












podanie o przyjęcie do klasy sportowej (załącznik nr 2),
deklaracja przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do ich wykonania podpisanych przez rodzica/opiekuna
prawnego (załącznik nr 3),
wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie wraz z listą preferencji (załącznik nr 1),
3 fotografie,
dokumentację medyczną,
kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach testu
gimnazjalnego – w przypadku kandydata spoza powiatu jarosławskiego,
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach testu
gimnazjalnego,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej poświadczające
bardzo dobry stan zdrowia lub ważną kartę zdrowia sportowca,
pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do klasy
sportowej (załącznik nr 4).

