KLASA SPORTOWA O PROFILU KOSZYKARSKIM REGULAMIN REKRUTACJI DO CZWARTEJ KLASY SPORTOWEJ O PROFILU
KOSZYKARSKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM. JULIANA TUWIMA
W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
I Podstawa prawna
1.1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59 z późniejszymi zmianami);
1.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz.610);
1.3. Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.
II Postanowienia ogólne
Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu koszykarskim w Szkole Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego,
kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres
uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.
III Postępowanie rekrutacyjne
1. Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu koszykarskim na rok
szkolny 2022/2023 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący i 2 członków komisji.
3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:
3.1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
3.2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3
osób wchodzących w jej skład.
3.3. Osoby wchodzące w skład komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste
kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.
3.4. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.
3.5. Przeprowadzenie prób sprawności motorycznej i technicznej na warunkach ustalonych
przez Polski Związek Koszykówki. Szczegółowe informacje w sprawie prób sprawności fizycznej znajdują się na stronie
https://pzkosz.pl/testy_naborowe
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3.6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej.
3.7. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności:
datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.
IV Zasady rekrutacji
Do czwartej klasy sportowej o profilu koszykarskim może uczęszczać uczeń, który:
1. Otrzymał promocję do klasy czwartej szkoły podstawowej
2. Posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej o profilu koszykarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Koszykówki.
4. Uzyskał odpowiednią ilość punktów.
5. Posiada pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu koszykarskim;
V Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów
1. Kandydaci przystępując do testów biorą udział w czterech próbach motorycznych oraz
czterech próbach technicznych:
1.1. Próby motoryczne – zgodne z wytycznymi PZKosz dla klas sportowych:
– skok w dal z miejsca,
– bieg na 50m.,
– bieg wahadłowy 4x10 m z przekładaniem klocków,
– bieg przedłużony 600m.
1.2. Próby techniczne - zgodne z wytycznymi PZKosz dla klas sportowych:
– krążenia piłki "po ósemce” między nogami,
– kozłowanie piłki slalomem,
– rzut do kosza
1.3. W każdej z wymienionych wyżej prób kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wynik końcowy obliczamy dzieląc sumę wszystkich uzyskanych punktów z prób motorycznych oraz technicznych przez liczbę prób. Zatem na wynik końcowy składa się maksymalnie liczba 100 punktów.
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1.4. Wyniki prób sprawnościowych z tabelami punktowymi i instrukcją wykonania dostępne
są na stronie: https://pzkosz.pl/testy_naborowe
2.

Kandydat

może

uzyskać

dodatkowe

punkty

wliczane

do

rekrutacji:

2. 1. Za udział w dodatkowych zajęciach sportowych na terenie szkoły ( zajęcia sportowe z
koszykówki, rugby, udział w obozach sportowych ) po 3 pkt. za każdy udział - max 9 pkt.
2. 2. Punkty przyznane przez zespół nauczycieli uczących w klasie pod przewodnictwem pedagoga szkoły . Uczeń może maksymalnie uzyskać 12 pkt. od 0 do 2 pkt. za każdy ppkt:
1) Przestrzeganie obowiązujących norm i zasad.
2) Kultura zachowania.
3) Dobre kontakty z rówieśnikami i umiejętność współdziałania w grupie.
4) Umiejętność panowania nad emocjami, właściwe reagowanie w trudnych sytuacjach.
5) Systematyczna nauka, obowiązkowość.
6) Wyniki w nauce na miarę możliwości dziecka.
Maksymalnie kandydat może uzyskać 121 pkt.
Komisja rekrutacyjna :mgr Paweł Łyko, mgr Wojciech Urynowicz, mgr Izabela Pilch
W sytuacjach spornych decyduje Dyrektor.
VI Obowiązujące terminy
1. Sprawdzian prób sprawności fizycznej wyznaczony jest na dzień 04 marca 2022 r.
(poniedziałek) o godzinie 09.00 – hala pneumatyczna w Szkole Podstawowej nr 37.
2. Zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, że dziecko jest zdrowe i może uprawiać sport amatorski (tj.

uczęszczać do klasy sportowej ) należy dostarczyć do

31.03.2021 r. do sekretariatu szkoły lub skanem przez email sp37krakow@gazeta.pl
3. Wyniki rekrutacji – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a
także listę rezerwowych, podane będą przez Komisję Rekrutacyjną dnia 01.04.2021 r.
o godzinie 1000 drogą elektroniczną - dzienniku elektronicznym Librus, a także w
formie list wywieszonych na drzwiach wejściowych – dotyczy to uczniów SP nr 37 ,
którzy przystąpili do testu sprawnościowego w wyznaczonym terminie.
4. Składanie podań – zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu koszykarskim – do 04.03.2021 r. (sekretariat Szkoły Podstawowej nr
37 im. Juliana Tuwima w Krakowie) – dotyczy to uczniów SP nr 37 w Krakowie.
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5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rezerwowych i nieprzyjętych – 1 kwietnia 2022 r. poprzez dziennik elektroniczny Librus.
6. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu
sprawdzianu z uwagi na dużą liczbę kandydatów ( nabór z zewnątrz ) lub nieobecność
kandydatów z przyczyn chorobowych lub od niego niezależnych – do 08.08.2022 r.

VII Postanowienia końcowe

1. Nagana dyrektora w roku szkolnym 2021/22 dyskwalifikuje ucznia do rekrutacji do klas
sportowych.
2. W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.
3. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby
głosów, decyduje głos przewodniczącego.
4. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok.
5. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane Dyrektorowi Szkoły
jedynie drogą pisemną, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do
szkoły.
6. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej mogą być składane na dziennik podawczy
szkoły lub wysłane na adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, os. Stalowe 18, 31-922 Kraków.
7. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej drogą pisemną, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
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Kraków , dn…………….
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………….
w testach sprawnościowych do klasy czwartej sportowej dnia 04.03.2022 r. Zobowiązuję się
dostarczyć w/w oświadczenie do dnia 04.03.2021 r.
Oświadczam , że moje dziecko jest zdrowe .

……………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Kraków , dn…………….
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………….
w testach sprawnościowych do klasy czwartej sportowej dnia 14.03.2022 r. Zobowiązuję się
dostarczyć w/w oświadczenie do dnia 04.03.2022 r.
Oświadczam , że moje dziecko jest zdrowe .

……………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
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