
Regulamin rekrutacji do klas mistrzostwa sportowego w Szkole 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-

Zdroju na rok szkolny 2022/2023. 

Informujemy, że w związku z  zagrożeniem  epidemiologicznym, zawieszeniem zajęć w 

szkołach  zasady rekrutacji mogą być zmienione i dostosowane do panującej sytuacji.  

Podstawa prawna: 

1. Zarządzenie nr Or-IV.0050.27.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 stycznia 

2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój. 

2. Uchwała nr XIV.204.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia  2021 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój-miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do 

kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

 

 

§ 1 Informacje ogólne 

 

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów      

i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły.  

2. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:   

a) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym; 

b) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;  

c)  weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;  

d)  ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów; 

e)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, 

którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

f) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.  

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję  

o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

4. W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju planowane jest utworzenie: 

a) oddziału klasy pierwszej mistrzostwa sportowego ( szkolenie ogólne  - piłka 

siatkowa dziewcząt i chłopców, judo dziewcząt i chłopców, akrobatyka,  szachy, 

pływanie)  

b) oddziału klasy czwartej mistrzostwa sportowego  o specjalności judo,  piłka 

siatkowa dziewcząt i chłopców.  

5. Dopuszcza się tworzenie dodatkowych klas mistrzostwa sportowego i klas łączonych  

o różnych specjalnościach. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości 

naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym.  

 

 



§ 2 Warunki i kryteria przyjęć 

1. O przyjęcie do klasy  mistrzostwa sportowego  Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju mogą ubiegać się uczniowie : 

1) do klasy I mistrzostwa sportowego chłopcy i dziewczynki urodzeni  w roku 2015 którzy: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata  do 

klasy mistrzostwa sportowego (podanie), 

c) zaliczą próbę sprawności fizycznej. 

2) do klasy IV mistrzostwa sportowego o specjalności judo,  piłka siatkowa dziewcząt i 

chłopców mogą  ubiegać się absolwenci klas III szkoły podstawowej którzy: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata 

do szkoły (podanie) 

c) zaliczą próbę sprawności fizycznej. 

2. O przyjęciu do klasy I decydują : 

a) kolejność złożenie  wniosku do klasy mistrzostwa sportowego  

b) zaliczenie próby sprawności fizycznej  

3. O przyjęciu do klasy IV mistrzostwa sportowego szkoły podstawowej decydują wyniki próby 

sprawności fizycznej, 

4. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają imię i nazwisko 

kandydata i uszeregowane są alfabetycznie 

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o 

przyjęciu kandydata do szkoły. 

 

§ 3 Terminy rekrutacji i dokumenty 

 

1. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.  

2. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione 

dokumenty:  

1) podanie do klasy mistrzostwa sportowego (załącznik nr 1) 

2) pisemną zgodą rodziców na udział w testach sprawności fizycznej (załącznik nr  2) 

3) zgoda na przetwarzanie wizerunku kandydata. (załącznik nr 3) 

3. Składanie dokumentów wymienionych w ust. 2 -  od 7.02.2022 do 4.03.2022   

4.Terminy testów sprawnościowych (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego , Jastrzębie-Zdrój 

ul Piastów  15 , hala i sala gimnastyczna ):  

a) 12 marca  2022  r. godz. 10.00 klasa I  dziewczęta i chłopcy 

b) 12 marca 2022  r. godz. 12.00 klasa IV dziewczęta i chłopcy ( siatkówka i judo)  

 

 



5. Testy sprawnościowe: 

a) klasa I  -  bieg na dystansie 2 x 10 metrów ( do pachołka i z powrotem ) w czasie  biegu  

2 x  przejście dowolnym sposobem przez szarfę, 

b) klasa IV – piłka siatkowa - (wzrost, skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 5 x 10 m) 

6. Wyniki po próbach sprawności fizycznej  ogłoszone zostaną do 21 marca 2022 roku  

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie  do oddziału mistrzostwa 

sportowego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, od 22 marca do 25 marca 

2022 roku.  

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów  

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału mistrzostwa 

sportowego 28 marca 2022 roku  

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego 

w postaci pisemnego oświadczenia  – 29 .03.2022 do 8 .04.2022 roku  

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów  

przyjętych i nieprzyjętych  do oddziału mistrzostwa sportowego 11.04.20222 roku   

 

 

§ 4 Terminy rekrutacji i dokumenty  

w postępowaniu uzupełniającym do klas mistrzostwa sportowego  

 

1. Dokumenty w postępowaniu uzupełniającym należy składać w sekretariacie po 

otrzymaniu informacji o  wolnych miejscach i prowadzeniu dodatkowego naboru do  klas  

mistrzostwa sportowego.  

2. Kandydat w postępowaniu uzupełniającym składający wniosek o przyjęcie do szkoły 

powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:  

a) podanie do klasy mistrzostwa sportowego (załącznik nr 1) 

b) pisemną zgodą rodziców na udział w testach sprawności fizycznej (załącznik nr  2) 

c) zgoda na przetwarzanie wizerunku kandydata. (załącznik nr 3) 

 

3. Składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym wymienionych w ust. 2- od 

12.04. do 22.04.2022 roku.    

4. Terminy testów sprawnościowych w postępowaniu uzupełniającym (Zespół Szkół 

Mistrzostwa Sportowego , Jastrzębie-Zdrój ul Piastów  15 , hala i sala gimnastyczna ):  

a) 27 kwietnia   2022  r. godz. 17.00 klasa I  dziewczęta i chłopcy 

b) 27 kwietnia  2022  r. godz. 18. 00 klasa IV dziewczęta i chłopcy (siatkówka i judo)  

 

5. Testy sprawnościowe w postępowaniu uzupełniającym: 

a) klasa I  -  bieg na dystansie 2 x 10 metrów ( do pachołka i z powrotem ) w czasie  biegu  

2 x  przejście dowolnym sposobem przez szarfę, 

 

b) klasa IV – piłka siatkowa - (wzrost, skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 5 x 10 m) 

 

6. Wyniki po próbach sprawności fizycznej  w postępowaniu uzupełniającym ogłoszone 

zostaną do 29 kwietnia 2022 roku   

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie  w postępowaniu 

uzupełniającym do oddziału mistrzostwa sportowego oraz dokumentów potwierdzających 



spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym, od 2 maja do 6 maja 2022 roku.  

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna w postępowaniu 

uzupełniającym listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do oddziału mistrzostwa sportowego 9 maja  2022 roku  

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego 

w postaci pisemnego oświadczenia  – od 10.05 do 13.05.2022  roku  

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów  przyjętych 

i nieprzyjętych  do oddziału mistrzostwa sportowego w postępowaniu uzupełniającym  - 

16.05.20222 roku   

 

§ 5  

 

Tryb odwoławczy 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica 

kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. 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. Regulaminu rekrutacji wchodzi z dniem: 19  stycznia 2022 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

…………………………..      Załącznik nr 1 

Miejscowość i data: 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU 

 

Proszę o przyjęcie do klasy …….  mistrzostwa sportowego  

Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego   

Imiona i nazwisko ucznia…………………………………………………...…………………... 

Nr PESEL ucznia ………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego ……...........…………………………………… 

Imię i nazwiska Rodzica/Opiekuna prawnego…………………………...........………………. 

Miejsce zamieszkania ucznia: ul. ………………....................................................................... 

Kod pocztowy ………-……………, Miasto ………………………………………………... 

Miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych: ul. …............................................... 

Kod pocztowy ………-…………… Miasto ………………………………………………….  

Telefony kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych………………………………….  

Szkoła Podstawowa rejonowa:………………………………………………………............... 

Przynależność klubowa (jeśli występuje) …………………………………………………...... 

  

Potwierdzam, iż podane dane są prawdziwe i zgodne z moim dowodem osobistym.  Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka (podopiecznego) w całości 

procesu rekrutacyjnego do Szkoły.   

1. Podpis Rodzica /Opiekuna prawnego……………………………………………………..  

2. Podpis Rodzica /Opiekuna prawnego……………………………………………………..  

Daty rekrutacji i wymagane dokumenty - bieżące informacje na stronie internetowej szkoły  

Sekretariat: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie-Zdrój ul Piastów 15 

(tel. 32 47 51 501 email: poczta@zsms.jastrzebie.pl) 

 

mailto:poczta@zsms.jastrzebie.pl


 

 

Załącznik nr 2  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

………………………………………………………………………………………………….                

Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów prawnych* 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych*  

  

…………………………………………………………………….....................................…….  

Telefony kontaktowe 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki / podopiecznego*  

  

………………………………………………………………………………………………....... 

(imię i nazwisko)  

w próbie sprawności fizycznej do klasy mistrzostwa sportowego Szkoły Podstawowej nr 3                

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju wg obowiązujących terminów 

rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.  

  

Zgodnie z art. 23, art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu 

oraz podaniu w celu udziału dziecka w testach sprawnościowych oraz rekrutacji do szkoły  

w roku szkolnym 2022/2023 (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.).  

Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 

dziecka / podopiecznego* w próbie sprawności fizycznej do Szkoły. 

  

  

………………………………  …………………………………………… 

Miejscowość, data    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



 

Załącznik nr 3 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

  

  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ……………………………………………………………… 

 

KLASA: ………………………………………………………………………………………. 

  

        Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w zakresie działalności 

Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju.  

                   

         Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz. 922 ze 

zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji   Narodowej z   dnia 29 sierpnia 2014 r. 

w   sprawie prowadzenie przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczo – opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. 2014, poz. 1170 ze zm.).  

 

 

 

………………………………  …………………………………………… 

Miejscowość, data    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

  


