
Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej roku szkolnym 2020/2021,

Nabór do oddziałów sportowych rozpocznie się 2 marca 2020r., zgodnie z terminami naboru
ogłoszonymi przez organ prowadzący szkołę, tj. Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka i trwać będzie
do 30 marca 2020r. (I termin naboru) Po zgłoszeniu się w systemie elektronicznym, należy wraz z
papierową wersją wniosku o przyjęcie do szkoły złożyć deklarację o chęci zapisania dziecka do klasy
sportowej. (ważne!!!! – przy rekrutacji do klasy sportowej nie obowiązują granice obwodu szkoły).

Rekrutacja do oddziałów sportowych na rok szkolny 2020/2021 dotyczy wyłącznie klasy I Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej (dyscyplina sportowa:
piłka siatkowa oraz tenis stołowy)

Kryteria przyjęć do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych określa art. 137 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
Podstawą przyjęcia do oddziału sportowego jest:

1. dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej,

2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego,
3. pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia podstawowych kryteriów do oddziału sportowego:

1. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Gdy większa liczba kandydatów spełni wyżej wymienione wymogi o kolejności kandydatów decyduje
próba sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w kolejnym etapie rekrutacji brane
są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.
U. 2017, poz. 59). Informacje o wymaganych na tym etapie dokumentach niezbędnych do potwierdzenia
wyżej wymienionych kryteriów zostaną przekazane przez pracowników szkoły.

Ważne terminy dla rodziców kandydatów do oddziału sportowego

2.03.2020 – 31. 03.2020 Rekrutacja elektroniczna (I termin) oraz
składanie wniosków i oświadczeń w sekretariacie
szkoły

Do 15 kwietnia 2020 r. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia ucznia do oddziału sportowego, można
uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.


