
1 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH  IV-VI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 31  

W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

REKRUTACJA PROWADZONA JEST NA PODSTAWIE ZAPISÓW ZAWARTYCH W:  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)  

 Zarządzenie nr 19/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych 
szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym  

 Statut Szkoły;  

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas sportowych/mistrzostwa 

sportowego kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 3. 

2. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej: 

 weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc; 

 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:  

 

 Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony oświadczeniem rodzica, które należy 

przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej;  

 Uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

polski związek sportowy właściwy dla klas o profilu piłkarskim oraz lekkiej atletyki; 

 Uzyskają odpowiednią liczbę punktów;  

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych 

miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki 

próby sprawności fizycznej.  
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5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 

131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:  

 

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata,  

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

§ 3 

OFERTA EDUKACYJNA 

Rekrutacja w SP31 na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona do czterech klas – trzech 

oddziałów mistrzostwa sportowego oraz jednego oddziału sportowego: 

KLASA 4 

mistrzostwa sportowego: piłka nożna 16 godz. zajęć sportowych tygodniowo 

sportowa: lekkoatletyka z innowacją  

z akrobatyki, judo i rytmiki 
10 godz. zajęć sportowych tygodniowo 

KLASA 5 mistrzostwa sportowego: piłka nożna 16 godz. zajęć sportowych tygodniowo 

KLASA 6 mistrzostwa sportowego: piłka nożna 16 godz. zajęć sportowych tygodniowo 

 

 

§ 4 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  ORAZ WYMAGANA DOKUMENTACJA 

1. Złożenie wniosku (wydrukowanego ze strony internetowej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 

Sportowego nr 31 – (wniosek) i podpisanego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w terminie 

od 10 maja do 2 czerwca (do godz. 15.00). Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem 

zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.  

2. W dniu 14 czerwca  o godz. 17:00 zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej 

kandydatów do klas mistrzostwa sportowego/sportowej. Drugi termin to 17 czerwca o godz. 17:00. 

Miejsce: boisko przy Zespole Szkół nr 3 w Rybniku (ul. Orzepowicka 15a), specyfikacja: zgodna  

z unifikacją PZPN - patrz załącznik 1 (klasy ms) oraz PZLA – patrz załącznik 2 (klasa sportowa). 

3.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób 

sprawności fizycznej nastąpi w dniu 22 czerwca (godz. 12:00). 

4.  Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w wybranej szkole o świadectwo ukończenia 

odpowiedniej klasy szkoły podstawowej (oryginał) oraz o zaświadczenie powinno nastąpić w dniach 

25 czerwca - 29 czerwca 2021r. (do godz. 15:00). Dostarczenie oryginału świadectwa jest 

jednocześnie potwierdzeniem woli przyjęcia do klasy sportowej. 

 

https://zs3.rybnik.pl/www/wp-content/uploads/2021/03/wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-szkoly-podstawowej-kl.-IV-VIII.pdf
https://zs3.rybnik.pl/www/wp-content/uploads/2018/05/1327-Testy-Sprawno%C5%9Bci-Pi%C5%82karskiej-PZPN-luty-2016.pdf
https://zs3.rybnik.pl/www/wp-content/uploads/2021/04/Zestaw-prob-sprawnosci-fizycznej-do-klasy-IV-sportowej-lekkoatletyka.pdf
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5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   

i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 1 lipca 2021r. (godz. 12:00). 

 

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania  

do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do klasy sportowej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 

Sportowego nr 31 w Rybniku. 

 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY W FORMIE TABELI 

 

TERMIN CO NALEŻY ZROBIĆ? 

10 maja – 2 czerwca 
Złożyć wniosek (pobrany ze strony szkoły i podpisany przez 

obojga rodziców) 

14 czerwca lub 17 czerwca 

godz. 17:00 

Przyjść na testy sprawnościowe (należy zabrać ze sobą 

podpisaną przez rodziców zgodę na testy – do pobrania ze 

strony szkoły) 

22 czerwca godz. 12:00 Zostaną podane wyniki prób sprawności 

25 czerwca – 29 czerwca 

Dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia odpowiedniej 

klasy szkoły podstawowej (dostarczenie tegoż dokumentu jest 

jednocześnie potwierdzeniem woli przyjęcia do klasy) 

1 lipca godz. 12:00 Publikujemy listę kandydatów przyjętych 

 

§ 5 

ODWOŁANIA OD WYNIKU REKRUTACJI 

1. Wszelkie odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy składać do Dyrektora 

Szkoły w terminach i na zasadach określonych w wymienionej w § 1  ustawie.  

 

 

 


