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 UCHWAŁA nr 1/2013/2014 

RADY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH nr 1  

w KRAPKOWICACH 

w sprawie wprowadzenia zmian do  

Statutu Zespołu Szkół Sportowych nr1 w Krapkowicach  

z dnia 28 lutego 2014r 

 

 

Na podstawie art.50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991  o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 nr 256 poz. 2572), ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7). ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., 

poz.827 ze zm .w Dz. U. z 2014 r., poz. 7)).Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2014r  

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i placówek publicznych (Dz. 

U. z 2014 r.  poz.) uchwala się co następuje: 

 

§1 

W Statucie Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. ROZDZIAŁ VIII 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE dodaje się w § 25.DYREKTOR 

ZESPOŁU SZKÓŁ  pkt. 13) w brzmieniu: 

13). Dyrektor zespołu szkół w ramach rekrutacji: 

a) powołuje komisję rekrutacyjną; 

b) wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 

c) podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Sportowych 

nr 1, tryb postępowania rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów  oraz 

termin rekrutacji do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej   

d) rozpatruje odwołania rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji 

rekrutacyjnej; 

e) wyznacza termin postępowania uzupełniającego w porozumieniu  

Burmistrzem Krapkowic; 

f) występuje do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy  

w trakcie roku szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych 

skutkujących zmianami planu finansowego placówki; 

g) odracza od obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecko posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie później niż do końca roku 

szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

  



2 
 

2. ROZDZIAŁ IX 

ORGANIZACJA SZKOŁY dodaje się w § 32 ODDZIAŁY SZKOLNE dodaje się w ust. 1 

pkt. 1) i 2) w brzmieniu: 

1) W roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 podziału uczniów klasy pierwszej szkoły 

podstawowej na oddziały dokonuje się według roku urodzenia i miesiąca urodzenia, 

poczynając od uczniów najmłodszych. 

2) Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w pkt.1). 

Może to nastąpić w przypadkach: 

a) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych 

rocznikach; 

b) dzieci są spokrewnione; 

c) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

d) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.; 

e) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły. 

W § 32 ust. 2 traci moc i otrzymuje brzmienie: 

2. Liczba uczniów w oddziale klas 1 – 3 szkoły podstawowej nie powinna przekraczać 24, 

w oddziałach 4 – 6 szkoły podstawowej i gimnazjalnych nie powinna przekraczać 30. 

3. ROZDZIAŁ XIII 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ w § 48 ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW ust1 

traci moc i otrzymuje brzmienie: 

1. Do Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 

przyjmowane są dzieci, które podlegają obowiązkowi szkolnemu na podstawie ustawy  

o systemie oświaty tj: 

1) dzieci kończące 6 lat w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok 

szkolny; 

2) na wniosek rodziców, dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat, po 

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

3) W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

a)  urodzone w 2007 r.; 

b)  urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 

c)  w roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. 

do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

4) W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 

a) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie 

rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015; 

b) urodzone w 2009. 
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W § 48 ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: 

12. W Publicznym Sportowym Gimnazjum nr1 tworzone są klasy z oddziałami  

dwujęzycznymi z językiem angielskim. 

13. Podstawą przyjęcia do oddziału dwujęzycznego są: 

1) wnioski rodziców 

2) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego przez OKE 

3) wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych w rekrutacji do Publicznego 

Sportowego Gimnazjum nr 1. 

4. ROZDZIAŁ XIII 

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ po § 48 ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW 

dodaje się § 48a ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH Nr 1 

1. Dzieci i młodzież z obwodu przyjmowana jest do klasy pierwszej Publicznej Sportowej  

Szkoły Podstawowej nr 5 i klasy pierwszej Publicznego Sportowego Gimnazjum nr1 na 

podstawie zgłoszenia „z urzędu” – ale także po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2.  Dzieci i młodzież mieszkająca poza obwodem Publicznej Sportowej Szkoły 

Podstawowej i Publicznego Sportowego Gimnazjum przyjmowana jest na podstawie 

wniosku rodziców/ opiekunów. 

3. Do klas sportowych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do oddziałów 

dwujęzycznych gimnazjum postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek 

rodzica/opiekuna. 

4. Przy rekrutacji do klas sportowych decydują wyniki próby sprawności fizycznej. 

5.  Przy rekrutacji do klas dwujęzycznych w gimnazjum decydują wyniki sprawdzianu 

predyspozycji językowych. 

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Sportowych składa się do dyrektora 

Zespołu Szkół Sportowych jako do szkoły  pierwszego wyboru. 

7. Nie wymaga się postępowania rekrutacyjnego, jeśli kandydat przyjmowany jest  

w trakcie roku szkolnego – decyduje dyrektor. W tym przypadku, jeśli kandydat do 

przyjęcia zamieszkuje w obwodzie przyjmowany jest „ z urzędu”. 

8. Jeśli przyjęcie w trakcie roku szkolnego ucznia będzie rodziło konieczność 

wprowadzenia zmian organizacyjnych np. podziału na grupy, a w efekcie zwiększenia 

wydatków finansowych wymagana jest zgoda organu prowadzącego.  

9.  W roku szkolnym 2014/2015 ustala się następujące kryteria rekrutacyjne: 

1) Do Sportowej Szkoły Podstawowej: 

a) Szkoła znajduje się w pobliżu zamieszkania dziecka 

b) Dziecko wyraża chęć kontynuacji nauki w  klasie sportowej 

c) Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica 
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d) Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły 

e) Szkoła umożliwia opiekę świetlicową i stołówkę szkolną 

f) Rodzeństwo kontynuuje naukę w tej szkole 

2) Do Sportowego Gimnazjum: 

a) Dziecko posiada rodzeństwo w szkole 

b) Dziecko uczęszczało do szkoły– kontynuacja nauki 

c) Dziecko chce kontynuować naukę w klasie sportowej 

d) Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły 

e) Dziecko chce kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej 

f) Dziecko chce korzystać ze stołówki szkolnej 

g) Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania 

10. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do Sportowej Szkoły 

Podstawowej nr 5 ustala się: 

1) wymagane dokumenty dołączone do wniosku: 

a) akt urodzenia dziecka 

b) wniosek rodzica/opiekuna o przyjęcie dziecka do klasy sportowej 

 

2) Termin składania dokumentów i rekrutacji na rok szkolny 2014/2015: 

1. Składanie zgłoszeń, wniosków do dyrektora Zespołu 

Szkół Sportowych nr1 

1 luty – 15 kwietnia 2014 

2. Próba sprawności fizycznej 9 – 10 kwiecień 2014 

godz.17
00 

3. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego 16 – 24 kwiecień 2014 

4. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego 3 – 15 maj 2014 

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy1 SP do 31 maja 2014 

6. Postępowanie uzupełniające do 31 sierpnia 2014 

11. Terminy rekrutacji do gimnazjum ustala Opolski Kurator Oświaty – na rok szkolny 

zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014r. 

12. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas Sportowego Gimnazjum nr1 na 

roku szkolnym 2014/2015 ustala się: 

1. Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klas 

sportowych 

9 kwiecień 2014 

2. Sprawdzian predyspozycji językowych dla 

kandydatów do oddziału dwujęzycznego 

10 kwiecień 2014 godz. 15
00

 

13. Procedura odwoławcza. 

1) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej 
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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 Zespołu Szkół Sportowych 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) Od rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora, rodzic/ opiekun może odwołać się do 

sądu administracyjnego. 

14. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Sportowych nr 1 reguluje 

Regulamin Rekrutacji wprowadzony zarządzeniem nr 16/2013/2014 z dnia 28 lutego 

2014r dyrektora.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Sportowych nr 1  

w Krapkowicach. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2014 r. 

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach  

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Wichary 

Data wytworzenia: 2014-02-28 


