Załącznik 4
Procedura naboru kandydatów na zajęcia
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe. Dz. U. 2017 poz. 59 Rozdział 6Przyjmowanie do publicznych przedszkoli publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 Uchwała nr XXXVIII/763/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017r. w
sprawie określenia kryteriów rekrutacji branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające
uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych dla których
organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z
tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§1
Składanie wniosków
1. Wnioski o przyjęcie na zajęcia, w formie papierowej, składa się do Dyrektora Zespołu
Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.
2. Wniosek zawiera: imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, pesel, (w przypadku braku
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwiska rodziców, adres
zamieszkania dziecka i rodziców adres mailowy i numery telefonów rodziców
3. W celu zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia odpowiedniej opieki oraz metod
opiekuńczo -wychowawczych rodzic dziecka umieszcza we wniosku istotne dane o stanie
zdrowia dziecka i rozwoju psychofizycznym (opinie, orzeczenia)
4. Kandydaci zobowiązani są do złożenia wniosku / deklaracji/ zgodnie z harmonogramem
rekrutacji
1) kandydaci na zajęcia sportowe /10 lat i starsi /do wniosku lub deklaracji zobowiązani
są dołączyć orzeczenie lekarskie w oryginale o zdolności do uprawiania sportu,
zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego
sportu przez dzieci i młodzież;
2) kandydaci na zajęcia gimnastyki i pływania korekcyjnego do wniosku lub deklaracji
zobowiązani są dołączyć skierowanie od lekarza ortopedy, pediatry, lekarza
rodzinnego na zajęcia z korekcji wad postawy ciała.
5. Uczestniczenie kandydata w więcej niż jednym rodzaju zajęć zobowiązuje do złożenia
oddzielnych wniosków lub deklaracji.

§2
Postępowanie rekrutacyjne i kryteria przyjęć
1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:
1) W przypadku większej liczby chętnych kandydatów (złożonych wniosków), każdemu
kandydatowi spełniającemu warunek, przydziela się określoną ilość punktów
uwzględniając następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2) Kryteria, o których mowa w punkcie 1 mają jednakową wartość, a co za tym idzie, za
spełnienie każdego kryterium przydziela się 1 punkt.
2. W przypadku równorzędnej liczby punktów w terminie 7 dni przeprowadza się drugi etap
postępowania rekrutacyjnego.
3. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
1) Kandydat otrzymuje określoną wartość punktową zgodnie z poniższymi kryteriami
oraz po przedstawianiu odpowiednich dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia:
a) kandydat zamieszkuje na terenie miasta Katowice – 64 pkt;
b) laureaci konkursów organizowanych przez placówkę, do której rodzice kandydata
lub kandydat składają wniosek – 32 pkt;
c) laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, zawodów sportowych o zasięgu co
najmniej wojewódzkim – 16 pkt;
d) rodzeństwo kandydata było lub jest uczestnikiem zajęć w placówce pracy
pozaszkolnej, do której złożono wniosek – 8 pkt;
e) kandydaci, którzy do końca roku szkolnego poprzedzającego rok, na który
prowadzona jest rekrutacja uczestniczyli w odpłatnych zajęciach rozwijających
zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia uczniów w placówkach innych niż
placówki pracy pozaszkolnej prowadzone przez miasto Katowice – 4 pkt;
f) rodzina kandydata jest uczestnikiem programu „Nas troje i więcej” lub posiada
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – 2 pkt
2) Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w §2, ustępie 3,
a) oświadczenie rodzica/pełnoletniego kandydata o miejscu zamieszkania;
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/pełnoletniego kandydata
kopia dyplomu;
c) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/pełnoletniego kandydata
kopia dyplomu;
d) oświadczenie rodzica/pełnoletniego kandydata o udziale rodzeństwa w zajęciach
oferowanych przez placówkę do której składany jest wniosek;
e) oświadczenia rodzica/pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w odpłatnych
zajęciach, oferowanych przez placówki inne niż placówki pracy pozaszkolnej, dla
których organem prowadzącym jest miasto Katowice;
f) oświadczenie rodzica/pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w programie lub
posiadaniu karty.
4. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na
zajęcia oraz dla uczniów przyszłorocznych klas pierwszych na zajęcia z nauki pływania,
przeprowadza się rekrutację uzupełniającą w pierwszej dekadzie września roku
szkolnego, na który postępowanie jest prowadzone.

§3
Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:
1) nauczanie pływania dla grup szkolnych
Do 31 marca bieżącego roku uczestnicy zajęć składają deklarację kontynuowania
uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym.
Od 7 do 30 kwietnia pierwszy etap rekrutacji
Do 15 maja przekazanie do szkół informacji o przyznanej ilości grup i list dzieci
przyjętych na zajęcia
Pierwsza dekada września rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca i dla
klas I.
2) zajęcia pływania sportowego,doskonalenia pływania, lekkoatletyki, koszykówki
Do 31 marca bieżącego roku uczestnicy zajęć składają deklarację kontynuowania
uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym
Od 1 do 22 czerwca bieżącego roku przeprowadza się I etap rekrutacji na pozostałe
wolne miejsca
25 czerwca ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w wyniku I
etapu rekrutacji.
Pierwsza dekada września rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca
3) korekcja wad postawy ciała
Do 31 marca bieżącego roku uczestnicy zajęć składają deklarację kontynuowania
uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym
W ostatniej dekadzie czerwca bieżącego roku przeprowadza się I etap rekrutacji na
pozostałe wolne miejsca
07 lipca ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w wyniku I etapu
rekrutacji.
Pierwsza dekada września rekrutacja uzupełniająca na pozostałe wolne miejsca

§4
Postanowienia końcowe
1. Rekrutacja na zajęcia sportowe z pływania, lekkoatletyki i koszykówki może być
poprzedzona badaniem uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę
pedagogiczną.
2. Niniejsza procedura naboru dostępna jest do wglądu na terenie placówki oraz
umieszczona na stronie internetowej.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

