
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

 

w sprawie rekrutacji do oddziałów IV klasy sportowej o profilu:  

piłka siatkowa(dziewczęta)/ piłka nożna (chłopcy) Szkoły Podstawowej nr 5 im. L. Teligi 

w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2020-2021. 

 

 

Na podstawie : 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019, poz. 1148 z póz.zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r . w sprawie oddziałów 

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r poz.671  

z późn. zm.), 

- Uchwały nr 2/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 5 lutego 2020 r., zarządzam co następuje: 

 

§1. 1. Ogłaszam rekrutację do klasy IV o profilu sportowym w Szkole Podstawowej nr 5  im.    

Leonida    Teligi w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2020-2021. 

    2. Warunkiem utworzenia klasy sportowej, o której mowa jest w ust. jest zakwalifikowanie 

do klasy co najmniej 20 uczniów.  

 

§2. 1. Zgodnie z  Regulaminem rekrutacji do klasy sportowej, wzór podania o przyjęcie do 

klasy czwartej sportowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

 

§3. Podania o przyjęcie do klasy sportowej przyjmowane są zgodnie z podanym regulaminem 

i harmonogramem (załącznik nr 2). 

 

§4. Komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna powołana zostanie zgodnie z regulaminem. 

 

§5. W podanych w harmonogramie  terminach przeprowadzony zostanie test sprawnościowy 

dla kandydatów do klasy sportowej. 

 

§6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dyrektor SP nr 5 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 4/2020 

Dyrektora SP nr 5 

z dnia 05-02-2020 

 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Klasy Sportowej 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ 

 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. LEONIDA TELIGI  

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 w roku szkolnym …………………… 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy czwartej /siódmej z rozszerzonym programem 

wychowania fizycznego w zakresie pływania/ piłki siatkowej/ piłki nożnej 
x 

 

.................................................................................................ur......................................... 

( imiona i nazwisko dziecka)                                                          ( data urodzenia) 

 

w ......................................................              PESEL.......................................................... 

( miejsce urodzenia) 

 

Dane kandydata: 

Adres zamieszkania:  

 

............................................................................................................................................... 

(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

Adres zameldowania : 

 

............................................................................................................................................... 

(miejscowość, ulica, nr domu) 

 

I. Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 

a ) Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej..............................................................................    

 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej........................................................................... 

 

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej   Telefon................................................................ 

 

Adres e- mail............................................................. 

 

 

b) Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego............................................................................... 

 

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego .......................................................................... 

 

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego :  Telefon............................................................... 

 

Adres e-mail................................................................ 



 

Nazwa i adres szkoły rejonowe:………………………………………………………………  

II.  Oświadczenia 

 

Oświadczenie 1. 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej z rozszerzonym programem 

wychowania fizycznego w zakresie piłki siatkowej/piłki nożnej 
x
 (razem 10 godzin w 

tygodniu)  x- niepotrzebne skreślić 

……………………………………………                   ………………………………………… 
data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                         data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

 

Oświadczenie 2. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Klasy Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 

w Grodzisku Mazowieckim.  

 

W pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania w imieniu mojego  

dziecka i własnym.  

 

W przypadku naruszenia i łamania w/w. regulaminu przyjmuję do wiadomości decyzję  

Dyrektora szkoły o przeniesieniu dziecka do klasy ogólnej. 

 

……………………………………………                       ……………………………………… 
data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                         data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

 

Oświadczenie 3. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji do Klasy Sportowej Szkoły 

Podstawowej Nr 5 w Grodzisku Mazowieckim oraz wyrażam zgodę na udział dziecka w 

testach sprawności fizycznej podczas rekrutacji i zapewnię mu opiekę w czasie sprawdzianu. 

W pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania w imieniu mojego  

dziecka i własnym. 

 

…………………………………………………                  ……………………………………. 
data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki            data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

 

Oświadczenie 4. 

Wyrażam zgodę na udział  dziecka w zawodach sportowych i obozach sportowych oraz 

pokrycia kosztów udziału dziecka w obozie sportowym. 

……………………………………………                               ………………………………… 
data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                         data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

 

Oświadczenie 5. 

Oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w procesie 

rekrutacyjnym i uczestnictwie w szkoleniu sportowym, co potwierdzam orzeczeniem  

lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny sportowej. (do procesu rekrutacyjnego 

może być orzeczenie lekarza pierwszego kontaktu) 



 

……………………………………………                     ………………………………………. 
data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                         data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

Oświadczenie 6. 

Oświadczam, że zapewnię dziecku w strój sportowy odpowiedni do zajęć sportowych przez 

czas trwania szkolenia sportowego. 

 

…………………………………………                    …………………………………………. 
data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki                        data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

 

 

III. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z 

przyjęciem i pobytem w szkole, danych osobowych naszych i dziecka  przez Dyrektora 

Szkoły zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 

133 poz. 833)  

Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia, imienia oraz nazwiska mojego dziecka przez Szkołę 

Podstawową Nr 5 w Grodzisku Mazowieckim w związku z prowadzonymi przez szkołę 

zajęciami edukacyjnymi (konkursy, zawody sportowe oraz pozostałe imprezy szkolne) min. 

na stronie Szkoły, Klubu,  Kuratorium Oświaty, Urzędu Gminy, i innych mediach. 

 

 

……………………………………………              ………………………………………. 
data i podpis czytelny matki/ prawnej opiekunki          data i podpis czytelny ojca/ prawnego  opiekuna 

 

                                                                                                                          

                                                                                                             

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

         do Zarządzenia nr 4/2020                                                                                                                

Dyrektora SP nr 5  

z dnia 05-02-2020 r. 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 

im. L. Teligi  w Grodzisku Maz. 

w roku szkolnym 2020/2021 

Data 
Etap rekrutacji 

od do 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 

16 marca 
27 marca (do godz. 

16.00) 

Składanie wniosków o przyjęcie 

30 marca 3 kwietnia 

Próba sprawności fizycznej od godz. 

9.00  

UWAGA! Do próby sprawności 

fizycznej przystępują tylko ci 

kandydaci, którzy posiadają bardzo 

dobry stan zdrowia potwierdzony 

orzeczeniem wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej 

 
6 kwietnia (godz. 

15.00) 

Przekazanie informacji, którzy 

kandydaci uzyskali pozytywne, a 

którzy negatywne wyniki próby 

sprawności fizycznej. 

 
7 kwietnia (godz. 

15.00) 

Opublikowanie list 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

7 kwietnia 
17 kwietnia (do godz. 

16.00) 

 Złożenie potwierdzenia woli zapisu 

dziecka  

20 kwietnia 

(godz. 12.00) 

Opublikowanie list przyjętych  

i nieprzyjętych. 

Procedura odwoławcza 

od 20 kwietnia 

W terminie 7 dni od dnia 

opublikowania list przyjętych i 

nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia rodzice mogą 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 

Postępowanie uzupełniające do klasy IV sportowej  

4 maja Opublikowanie na stronach internetowej 



(godz. 13.00) szkoły informacji o wolnych miejscach 

w klasie IV sportowej 

4 maja 
8 maja (do godz. 

16.00) 

Składanie wniosków w sekretariacie 

szkoły podstawowej o przyjęcie na 

wolne miejsca w klasie IV sportowej 

12 maja 15 maja Próba sprawności fizycznej  

 15 maja (godz. 15.00) 

Przekazanie informacji, którzy 

kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy 

negatywne wyniki próby sprawności 

fizycznej. 

18 maja (godz. 15.00) Opublikowanie list 

zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

18 maja (od godz. 

15.00) 

22 maja (do godz. 

16.00) 

Złożenie e sekretariacie szkoły 

potwierdzenia woli zapisu dziecka  

które zostało zakwalifikowane. 

25 maja (godz. 15.00) Opublikowanie list przyjętych  

i nieprzyjętych. 

 

 


