Zasady rekrutacji do
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu
na rok szkolny 2019/2020
/WYCIĄG Z REGULAMINU/
DO KLASY 1 PRZYJMOWANE SĄ:
 dzieci 7 – letnie dzieci 7 – letnie
 dzieci 6 – letnie, o ile korzystały z wychowania przedszkolnego lub posiadają
opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole podstawowej
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół
wskazanych we wniosku. Rodzic powinien zaznaczyć szkoły w kolejności od
najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie
miejsce). Dokumenty wymagane podczas rekrutacji składa się w szkole pierwszego
wyboru.
PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA
Do klas pływackich i klasy tenisa stołowego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w
Poznaniu przyjmowane są w pierwszym rzędzie dzieci, które uzyskały w kolejności,
największą liczbę punktów obliczonych jako suma składników, na podstawie prób
sprawności fizycznej przeprowadzonych w na pływalni i na sali gimnastycznej.
DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców,
4) niepełnosprawność obojga rodziców,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

KRYTERIA REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W POZNANIU
PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Do klas pływackich i klasy tenisa stołowego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w
Poznaniu na pierwszym etapie postępowania przyjmowane są w pierwszym rzędzie
dzieci, które uzyskały w kolejności, największą liczbę punktów obliczonych jako suma
składników, na podstawie prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w na pływalni
i na sali gimnastycznej. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 90.
I. Próba sprawności ruchowej w wodzie:
1. Wydmuchiwanie powietrza do wody

0 – 10 pkt

a) nie zanurzy twarzy

0 pkt

b) zanurzy twarz i wydmucha powietrze

5 pkt

c) wydmuchuje powietrze rytmicznie

10 pkt

2. Leżenie na plecach

0 – 10 pkt

a) nie leży na plecach

0 pkt

b) leży na plechach z deską

5 pkt

c) leży na plecach samodzielnie

10 pkt

3. Leżenie na piersiach

0 – 10 pkt

a) nie leży na piersiach

0 pkt

b) leży na piersiach z deską

5 pkt

c) leży na piersiach samodzielnie

10 pkt

4. Skok do wody z brzegu basenu

0 – 10 pkt

a) nie skoczy z brzegu basenu do wody

0 pkt

b) skoczy do wody z pomocą

5 pkt

c) samodzielnie skoczy do wody z brzegu basenu

10 pkt

5. Przepłynięcie 25 m dowolnym sposobem:

0 – 10 pkt

a) nie przepłynie 25 m dowolnym sposobem

0 pkt

b) przepłynie 25 m z deską dowolnym sposobem

5 pkt

c) przepłynie 25 m dowolnym sposobem

10 pkt

6. Rozumienie treści poleceń

0 – 5 pkt

a) nie rozumie treści poleceń wydawanych przez nauczyciela

0 pkt

b) rozumie treść poleceń wydawanych przez nauczyciela

5 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 55 pkt
II. Próba sprawności ruchowej na lądzie:
1. Gibkość – skłon tułowia w przód

0 – 10 pkt

(stanie w pozycji na baczność, wykonanie ciągłym powolnym
ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach)
a) nie dotyka palcami obu rąk palców stóp

0 pkt

b) dotyka palcami obu rąk palców stóp

5 pkt

c) dotyka palcami obu rąk podłoża

10 pkt

2. Skoki zawrotne w miejscu przez ławeczkę

0 – 10 pkt

(Dłonie ułożone na ławeczce. Z odbicia obunóż wykonanie
przeskoków z jednej strony ławeczki na drugą )
a) nie wykonuje skoków zawrotnych przez ławeczkę

0 pkt

b) wykonuje skoki zawrotne przez ławeczkę naprzemiennie z odbicia 5 pkt
jednonóż

c) wykonuje skoki zawrotne przez ławeczkę płynnie z odbicia obunóż
3. Rzut i chwyt piłki

10 pkt

0 – 10 pkt

(Rzut piłką o ścianę i chwyt po jednym odbiciu od podłoża – 3 próby)
a) nie wykonał żadnego prawidłowego rzutu i chwytu piłki

0 pkt

b) 1 x prawidłowo wykonał rzut i chwyt piłki

5 pkt

c) 2 lub 3 x prawidłowo wykonał rzut i chwyt piłki

10 pkt

4. Rozumienie treści poleceń

0 – 5 pkt

a) nie rozumie treści poleceń wydawanych przez nauczyciela

0 pkt

b) rozumie treść poleceń wydawanych przez nauczyciela

5 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 35 pkt.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym musi
uzyskać podczas prób sprawności fizycznej minimum 30 % wszystkich punktów,
czyli 27 pkt za obie sprawności.
DOKUMENTACJA WYMAGANA NA POTRZEBY REKRUTACJI
Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły wraz z wymaganymi załącznikami:
1) wniosek podpisany przez obojga Rodziców,
2) pisemna zgoda obojga Rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej,
3) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
4) odpis aktu urodzenia - kopia
5) oświadczenia o spełnianiu dodatkowych kryteriów, wynikających z
ustawy

W przypadku dzieci z rocznika 2013 konieczne jest także:
a) zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej
LUB
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
TERMINY NABORU DO KLAS PŁYWACKICH i TENISA STOŁOWEGO
W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14
W CZASIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020:
• od 5 marca do 8 marca 2019 r. – przyjmowanie wniosków do szkoły wraz z
obowiązującymi załącznikami;
• 16 marca 2019 w godz. 8.30 do 11.00 odbywać się będą próby sprawności
fizycznej w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka; próby
sprawności fizycznej odbędą się w kompleksie sportowo-rekreacyjnym
TERMY MALTAŃSKIE ul. Termalna 1,
• 18 marca 2019 r. g. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej (lista ta nie jest jednoznaczna z
przyjęciem dziecka do szkoły – oddziału sportowego);
• 27 marca 2019 r. g. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do
postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do
szkoły – oddziału sportowego);
• od 27 marca do 3 kwietnia 2019 - pisemne potwierdzanie przez rodziców
/prawnych opiekunów woli przyjęcia kandydata do szkoły – oddziału
sportowego, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak

pisemnego

potwierdzenia

przez

rodziców/prawnych

opiekunów

jest

jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego;
• 5 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 – wywieszenie listy kandydatów przyjętych do
oddziałów sportowych i listy kandydatów nieprzyjętych.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic / prawny opiekun kandydata może wystąpić do
komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły.
Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z
wnioskiem o uzasadnienie.
Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje
forma pisemna.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

