REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GDAŃSKU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
REKRUTACJA DO KLAS IV-VIII
§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 550/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 maja 2020 r.
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 75 w Gdańsku, ul. Subisława 22
w składzie:
Przewodniczący: Monika Krajewska
Członkowie:

Alicja Kokorzycka
Maciej Ratajczak
Piotr Filipczuk
Krzysztof Potylicki
Łukasz Godlewski
Krystyna Buraczewska

informuje, że:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75 prowadzi szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach sportowych:


gimnastyka sportowa



lekka atletyka



pływanie



judo



piłka nożna chłopców



piłka nożna dziewcząt
§2

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.
LP

Rodzaj czynności w postępowaniu

Data

Data

rekrutacyjnym

rozpoczęcia

zakończenia

01.06.2020

26.06.2020

od godz. 9.00

do godz. 15.00

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły
podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej
mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w
publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub
oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole

1.

podstawowej ogólnodostępnej z wyjątkiem klas I w tych
szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie
rozpoczyna się w klasie wyższej niż klasa I wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy
postępowaniu rekrutacyjnym.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na warunkach

2.

ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla

29.06.2020

03.07.2020

danego sportu.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów,

3.

10.07.2020

którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności

godz. 12.00

fizycznej.

4.
5.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji
do klasy programowo wyższej.

godz. 12.00

postaci złożenia pisemnego oświadczenia w placówce
zakwalifikowania.

7.

Publikacja list przyjętych.

8.

Rekrutacja uzupełniająca.

do godz. 15.00
17.07.2020

Publikacja list zakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w

6.

15.07.2020

10.07.2020

17.07.2020

22.07.2020

od godz. 12.00

do godz. 15.00

23.07.2020
godz. 12.00
23.07.2020

31.08.2020

od godz. 12.00

do godz. 15.00

§3
WYMAGANA DOKUMENTACJA
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy (do pobrania w szkole lub na stronie szkoły).
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
3. Zgoda rodziców.
4. W przypadku ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – aktualna opinia z Poradni
Psychologiczno -Pedagogicznej.
5. Kserokopia aktu urodzenia.
§4
TERMINY PRZEPROWADZENIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Terminy prób sprawności fizycznej mogą ulegać zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej
i dostępności obiektów sportowych. Prosimy o kontaktowanie się z trenerami koordynującymi nabór
w celu potwierdzenia terminów testów sprawności fizycznej.
1. Pływanie: próby sprawności fizycznej zgodne PZP

1. 29.06.2020 godz. 10.00 - 12.00
2. 01.07.2020 godz. 10.00 - 12.00
3. 03.07.2020 godz. 10.00 - 12.00
Miejsce: Pływalnia ZSSiO
Osoby odpowiedzialne: Anna Szargiej, tel. 601 661 704,

2. Judo: terminy testów sprawnościowych:
1. 29.06.2020 w godzinach 10.00-12.00
2. 30.06.2020 w godzinach 11.00-13.00
3. 01.07.2020. w godzinach 12.00-14.00
4. 02.07.2020 w godzinach 13.00-15.00

Miejsce: DUŻA SALA JUDO NR XIII - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ul. K.
GÓRSKIEGO 1 (Wejście do hali od ulicy Czyżewskiego)
UWAGA, BARDZO WAŻNE !
Testy sprawnościowe będą przeprowadzane poza szkołą, w obiekcie AWFiS Gdańsk. W związku
z powyższym, prosimy o kontakt telefoniczny, sms lub e-mail zapowiadający przystąpienie do
testu.
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Rybak - nauczyciel ZSSiO, trener Judo,
Telefon - 501 065 200, E-mail - andrzejrybak@icloud.com
3. Lekka atletyka: wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF)

Termin testów:
1. 30.06.2020, godz. 15.00
2. 03.07.2020, godz. 15.00
Miejsce: Boisko. „ORLIK” – ZSSiO
Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pogorzelska, klasy IV-VI, tel. 606 80 66 50,
Maciej Ratajczak, klasy VII-VIII, tel. 730 033 707
4. Gimnastyka sportowa i akrobatyka: test sprawności opracowany przez Polski Związek Gimnastyki

Terminy testów:
1. 29.06.2020 godz. 10.00 - 12.00
2. 01.07.2020 godz. 10.00 - 12.00
3. 03.07.2020 godz. 10.00 - 12.00
Miejsce: Hala Blanika AWF Gdańska
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Supińska, Marzena Miłańska, Adam Koperski
5. Piłka nożna chłopców: test sprawności, gra selekcyjna
Termin testów: prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Godlewski, tel. 510 081 607
6. Piłka nożna dziewcząt : ocena ogólnego poziomu sprawności fizycznej oraz wybrane elementy techniki
specjalnej w piłce nożnej.
Termin: 29.06.2020, godz. 9:00
Miejsce: boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Traugutta 29.
Zabieramy buty piłkarskie i strój do treningu oraz wodę.
Osoba odpowiedzialna: Maciej Gościniak, tel. 512 218 168

§5
Kandydaci będą przyjmowani od najwyższej liczby punktów do zapełnienia 25 miejsc w oddziale.
§6
Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
§7
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów którą uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
§8
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
§9
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 10
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły
przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem.

