REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLASY
PIERWSZEJ SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 267
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna :
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawa

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
(Dz.U. z 2017r. poz. 671)

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej
Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
•

posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole
przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,

•

posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

•

uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest
prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,

•

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,

•

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:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

•

W roku szkolnym 2019/2020 klasa 1 sportowa o profilu gimnastyka artystyczna
i gimnastyka sportowa organizowana jest proporcjonalnie 13 dziewczynek
i 12 chłopców.

5. Informacje o wynikach rekrutacji i procedurze odwoławczej
1. Informację o wynikach rekrutacji do klasy pierwszej sportowej
rodzice/prawni opiekunowie uzyskują na podstawie wywieszonych w szkole list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 267.
2. W terminie 7 dni od dnia wywieszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
3. Uzasadnienie, zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, komisja rekrutacyjna
sporządza w terminie 5 dni od daty wpłynięcia wniosku rodzica kandydata.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny może
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły rodzicowi/opiekunowi prawnemu kandydata
służy skarga do sądu administracyjnego.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych zamieszczony
jest na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
(www.edukacja.warszawa.pl)
W sprawach nieujętych w powyższym regulaminie, mają zastosowanie przepisy wynikające
z ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Informacji udziela także sekretariat szkoły w godz. 9.00 - 15.00, tel. (22) 663 - 48 - 49.

