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NASZA BAZA:
sale lekcyjne z nowoczesnym sprzętem 

multimedialnym



NASZA BAZA:
aula szkolna, w której odbywają się ważne 

uroczystości oraz treningi tenisa stołowego



NASZA BAZA:
świetlica szkolna z kącikiem do rekreacji



NASZA BAZA:
plac zabaw



NASZA BAZA:
nowoczesna sala gimnastyczna



www.sp14poznan.pl

NASZA BAZA
nowoczesna pracownia językowa



NASZA BAZA:

szafki na książki i kurtki dla każdego ucznia



NASZA BAZA:

Ponadto :

 sprzęt multimedialny w każdej sali lekcyjnej
 dwie pracownie komputerowe
 biblioteka z Multimedialnym Centrum 

Informacji
 boisko ze sztuczną nawierzchnią,



ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE:

 zajęcia edukacyjne (polonistyczne, matematyczne, 

przyrodnicze, informatyczne, plastyczne i muzyczne) 

– 15 godzin

 wychowanie fizyczne – 3 godziny

Wszystkie zajęcia z wychowawcą – nauczycielem edukacji 

wczesnoszkolnej



ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE:

 język angielski – 2 godziny – z nauczycielem języka 

angielskiego

 religia/etyka – 2 godziny – z katechetą/nauczycielem 

edukacji  wczesnoszkolnej



ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU 
„ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ” 

Od września 2019 r. uczniowie klas 1-3 biorą udział w
projekcie unijnym „Zaprogramuj przyszłość” we
współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i
Politechnika Łódzką.



„ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ" 

to projekt, dzięki któremu nasi uczniowie klas
młodszych uczą się podstaw programowania i rozwijają
umiejętności cyfrowe w praktyce.

Kompleksowe szkolenie nauczycieli i wyposażenie
naszej placówki w nowoczesny sprzęt sprawiło, że
możemy zaoferować naszym dzieciom bardzo ciekawe
zajęcia na miarę XXI wieku. Programujemy i kodujemy z
pasją przygotowując nowe pokolenie do życia w
cyfrowym świecie.







pływanie – 3 godziny (klasa 1), 4 godziny (klasa 2), 

5 godzin (klasa 3) – zajęcia z trenerami pływania na 

pływalni  na Ratajach na os. Piastowskim

 tenis stołowy – 1 godzina (klasa 1 ), 1 godzina (klasa 2 )

1 godzina (klasa 3 ), – z trenerem tenisa stołowego 

 wychowanie fizyczne dodatkowe – 3 godziny (klasa 1), 

2 godziny (klasa 2), 1 godzina (klasa 3) – zajęcia z 

nauczycielem wychowania  fizycznego na sali 

gimnastycznej 



ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, szachowe

 chór szkolny

w szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „14”, który 

oferuje dodatkowe zajęcia z tenisa stołowego

 nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach

przedmiotowych, sportowych, plastycznych, teatralnych, 

wycieczkach szkolnych, zawodach

 od klasy trzeciej oferujemy letnie obozy rekreacyjno-sportowe



PODRĘCZNIKI:

Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego 

są darmowe, wypożyczane ze szkoły.



OFERTA OPIEKUŃCZA:

świetlica szkolna czynna jest w godz. 6.30 – 17.00

szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa 

oferujemy zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne

każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie mleko oraz owoce i

warzywa



OFERTA OPIEKUŃCZA:

stołówka szkolna oferuje smaczne dwudaniowe obiady

sklepik szkolny oferuje bułki, owoce, jogurty

każdy uczeń objęty jest opieką Wielkopolskiej Przychodni

Sportowo-Lekarskiej



INFORMACJE DODATKOWE:

W 2009r. został odremontowany budynek szkolny. Szkoła posiada 
nowoczesny system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Każdy Rodzic może 
na bieżąco śledzić postępy w nauce i frekwencję swojego dziecka 

drogą internetową.



INFORMACJE DODATKOWE:
Posiadamy status najlepszej szkoły pływackiej w Polsce!

Nasi uczniowie to wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski 
w Pływaniu i rekordziści Polski 



INFORMACJE DODATKOWE:
Nasi uczniowie to wielokrotni medaliści Mistrzostw 

Poznania i Wielkopolski w tenisie stołowym!





INFORMACJE DODATKOWE:
Szkoła osiąga wysokie wyniki z 

egzaminów zewnętrznych 

2019
KRAJ m. POZNAŃ SZKOŁA STANIN

Wynik w procentach

Średni wynik za 

test
Język polski

63% 65% 61% średni

Średni wynik za 

test
Matematyka

45% 52% 56% wysoki

Średni wynik za 

test
Język angielski

59% 69% 69% wysoki



2020
KRAJ m. POZNAŃ SZKOŁA STANIN

Wynik w procentach

Średni wynik za 

test
Język polski

59% 64% 73% bardzo 

wysoki

Średni wynik za 

test
Matematyka

46% 53% 57% wysoki

Średni wynik za 

test
Język angielski

54% 64% 65% wysoki



Zasady rekrutacji do
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu 

na rok szkolny 2021/2022

Do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są

dzieci na podstawie wniosku otrzymanego w każdej

szkole podstawowej.



DO KLASY 1 PRZYJMOWANE SĄ:

 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.



Do klas pływackich 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.

Pierwszy 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. 

Drugi etap postępowania



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



DOKUMENTACJA WYMAGANA NA POTRZEBY 
REKRUTACJI

W przypadku dzieci z rocznika 2014 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 SPORTOWYCH W 

SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 –

NA PODSTAWIE TERMINARZA WYZNACZONEGO 

PRZEZ MIASTO POZNAŃ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022



•Od 12 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.
– przyjmowanie wniosków do szkoły
wraz z obowiązującymi załącznikami;



•23 kwietnia 2021 (piątek) w godz. 
17.00 – 19.00 w sali gimnastycznej w 
szkole (os. Piastowskie 65) odbywać 
się będą próby sprawności fizycznej 
w celu określenia predyspozycji 
psychoruchowych dziecka;
W związku z epidemią odbędzie się 
tylko próba sprawności na lądzie.



•28 kwietnia 2021 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); 



•11 maja 2021 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 11 maja do 13 maja 2021 - pisemne 
potwierdzanie przez rodziców/prawnych 
opiekunów woli przyjęcia kandydata do 
szkoły – oddziału sportowego, poprzez 
podpisanie pisemnego oświadczenia w 
sekretariacie szkoły. Brak pisemnego 
potwierdzenia przez rodziców/prawnych 
opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z 
dalszego procesu postępowania 
rekrutacyjnego;



•17 maja 2021 r. godz. 12:00 –
wywieszenie listy kandydatów 
przyjętych do oddziałów sportowych 
i listy kandydatów nieprzyjętych.



PROCEDURA  ODWOŁAWCZA

1. 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.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od
dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego.


