Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej
REGULAMIN – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.
W sprawie warunków i trybu przyjmowania do
klasy szóstej sportowej o profilu piłka nożna
Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3. Zarządzenie nr PM 2224/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Klasa sportowa
Do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub
oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Terminy obowiązujące w rekrutacji do klasy VI sportowej
w Szkole Podstawowej w ZSO nr 5 w Gliwicach:
Termin

Rodzaj czynności

1.04.2020-20.05.2020
do godziny 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
sportowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
godzina 17.00
boisku przy ul. Robotniczej

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
Do prób sprawności fizycznej przystępują
tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem
lekarskim wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.

do 6.07.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy sportowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

7.07.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

7.07-10.07.2020 do
godziny 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8.07. o godzinie
12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

