Regulamin rekrutacji do klas sportowych o profilu narciarstwo biegowe
w Gimnazjum nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Klikuszowej
na rok szkolny 2016/2017

I. Podstawa prawna
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r w sprawie warunków
tworzenia , organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129)
- Zarządzenia Nr 1/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego dla kandydatów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

II. Zasady ogólne
1. W roku szkolnym 2016/17 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu narciarstwo biegowe.
2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia
ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.
3. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują program nauczania narciarstwa
biegowego opracowany przez mgr Dominikę Ustupską, zatwierdzony przez Dyrektora dla
danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
II. Zasady rekrutacji
1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który:
a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
b) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności
fizycznej ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną,
c) posiada pisemną zgodę rodziców,
d) posiada co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
2. Wymagania dla ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy sportowej o profilu narciarstwo
biegowe :
a) niezbędne do przeprowadzenia testu sprawnościowego :
- wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
- pisemna zgoda rodziców,
- szczegółowe osiągnięcia sportowe.
b) niezbędne dokumenty o przyjęcia do klasy pierwszej:
- wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
- oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej,

- oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
3. Terminy obowiązujące przy rekrutacji do klasy sportowej zostały podane w informacji Dyrektora
Gimnazjum dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2016/17.
4. Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej powołuje szkolną komisję rekrutacyjną do klasy sportowej
w składzie:
a) mgr Marek Pranica
b) mgr Dominika Ustupska
c) mgr Renata Pabin
d) mgr Kinga Szpuler
e) mgr Witold Koperniak
5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby kandydatów w klasie sportowej o przyjęciu
ucznia decyduje:
a) miejsce na liście po przeprowadzonym teście sprawnościowym,
b) przynależność do obwodu ,
c) szczególne osiągnięcia sportowe ucznia,

