Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku,
ul. Radzymińska 11, 15–863 Białystok, tel/fax 85 6521605, adres e-mail: sp26@um.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych o profilu piłka siatkowa
w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
na rok szkolny 2018/2019

I. Warunki przyjęcia ucznia do klasy sportowej
1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być:
a) uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej Nr 26 w
Białymstoku, urodzony w roku 2008 i później,
b) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi pozytywnymi wynikami próby sprawności fizycznej na
warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej,
c) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
d) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
e) jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się umiejętnościami
potwierdzonymi pozytywnymi wynikami próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez
Polski Związek Piłki Siatkowej oraz wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
f) złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na
pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników próby sprawności fizycznej – na
drugim etapie postepowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
d) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
e) objecie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość.

II. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą wicedyrektor szkoły jako Przewodniczący oraz nauczyciele wychowania
fizycznego jako Członkowie Komisji.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom i ich rodzicom informacje o warunkach rekrutacji,
b) ustala termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej oraz przedłożenia niezbędnej
dokumentacji,
c) przeprowadza próby sprawności fizycznej, które odbywają się na warunkach ustalonych przez Polski
Związek Piłki Siatkowej,
d) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego,
e) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.

III. Wymagana dokumentacja dziecka:
a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,
b) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do uprawiania sportu przez lekarza,
c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza rejonu szkoły),
d) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

IV. Terminy rekrutacji uczniów do klasy IV sportowej na rok szkolny 2018/2019
1 – 9 marca 2018 r. – do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV sportowej
12 – 13 marca 2018 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
14 marca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej
26 czerwiec 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęciu do klasy czwartej
szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
27 czerwca 2018r. – o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy czwartej sportowej o
profilu piłka siatkowa
do 28 czerwca 2018r. – dostarczenie przez kandydata zakwalifikowanego oryginału świadectwa
promocyjnego do klasy IV (kandydaci spoza rejonu szkoły)
29 czerwca 2018r. – o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy czwartej sportowej o profilu piłka
siatkowa.

