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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ 

W GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 

 W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami); 

Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych 

kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego ( DZ.U. z 2015, poz.1942); 

Zarządzenie Nr 5Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu 

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 

2016/2017. 

Uchwała nr 2297/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym publicznych szkół podstawowych  publicznych gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. 

Zarządzenie nr 12 dyrektora Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego z dnia 22 marca 2016 r. 

 

 
 

1. Naboru uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.      
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

a. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – wicedyrektor szkoły 

b. nauczyciele wychowania fizycznego uczący w danej klasie, 

c. wychowawca, 

d. pedagog,  

e. psycholog. 

 

2. O przyjęcie do klasy sportowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają następujące 
warunki:  

a. posiadają bardzo dobry stan zdrowia poświadczony orzeczeniem o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

b. pozytywnie zaliczyli testy: sprawności fizycznej i umiejętności kierunkowych,  

c. uzyskali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

d. uzyskali co najmniej poprawne zachowanie na świadectwie,  

e. uzyskali zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej.  

3. Wymagane dokumenty, które należy złożyć do 10.05.2016 r.: 

a. Karta zgłoszenia, dla uczniów z obwodu. (zał. nr 1) 

b. Wniosek, dla uczniów spoza obwodu. (zał. nr 2) 

c. Podanie do dyrektora szkoły wraz ze zgodą rodziców. (zał. nr 4) 

d. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny 
sportowej – do 13.05.2016 r.  

4. Ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej i umiejętności kierunkowych następuje   

w terminie zgodnym z Zarządzeniem MKO na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie 
Gimnazjum. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w 

pkt 2, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 



Regulamin Rekrutacji do Klasy Sportowej 
Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego  2 
 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

 

Lp. 

 

Kryterium Liczba punktów 

 

Dokumenty 

niezbędne do 

potwierdzenia 

kryterium 

1. Uzyskany przez kandydata wynik sprawdzianu po szkole 
podstawowej w przeliczeniu na punkty: 

a) w części I - wynik przedstawiony w procentach 
mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt) 

b) w części II - wynik przedstawiony w procentach 
mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 pkt) 

maksymalnie 40 Kopia 

zaświadczenia 

o wynikach 

sprawdzianu 

2. Uzyskanie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem 

 

5 Kopia 

świadectwa 

ukończenia SP 

 

 

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej: 
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 

o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez 
kuratorów oświaty na podstawie porozumień: 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego - 7 pkt 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego - 5 pkt 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego - 10 pkt, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt, - tytułu 
laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 
5 pkt, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego - 3 pkt 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy 
innych niż wymienione w pkt a) i b), artystycznych lub 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

maksymalnie 13 

 

Kopia 

świadectwa 

ukończenia 

szkoły 

podstawowej 
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inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym - 4 pkt, 

- krajowym - 3 pkt, 

- wojewódzkim - 2 pkt, 

- powiatowym - l pkt. 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych 

1 sportowych, o których mowa w pkt a), b) i c), wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 

 

 

 

 

 

 

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym 

na 

rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu 

2 Kopia świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej lub 

zaświadczenie z organizacji 

pozarządowej lub innego podmiotu 

potwierdzające osiągnięcia 

 

7. Uczniowie z obwodu, którzy nie przeszli prób sprawności fizycznej i z braku miejsc nie 

zakwalifikowali się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, są przyjęci do klas 
działających na zasadach ogólnych. 

8. Lista uczniów przyjętych do klasy sportowej będzie wywieszona na tablicy informacyjnej 
przy sekretariacie Gimnazjum, w terminie podanym w zarządzeniu MKO. 

 

 

Terminy rekrutacji do klasy sportowej na rok szkolny 2016/2017 

 

Data Działania 

11.04.2016 r. – 10.05.2016 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej wraz                     

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

09.05.2016 r. i 10.05.2016 r. 

godz. 17:00 

Badania lekarskie. 

13.05.2016.r. – godz. 16:00 Test sprawności ogólnej – koszykówka. 

17.05.2016 r. – godz. 16:00 Test sprawności specjalistycznej – koszykówka. 

Test sprawności ogólnej i specjalistycznej – tenis stołowy. 

31.05.2016 r. – do godz. 

15:00 

Ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej. 

24.06.2016 r. – 28.06.2016 r. 

do godz. 15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu oraz 

informacje uzupełniające (zał. nr 5) 

do 30.06.2016 r. do godz. 

15:00 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 

dokumentów 

29.06.2016 r. do godz. 15:00 Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych              

i kandydatów niezakwalifikowanych 
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18.07.2016 r. – 19.07.2016 r. 

do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej      

i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. 

21.07.2016 r. do godz. 15:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 

9. Kandydaci do klasy pierwszej sportowej zostają przyjęci zgodnie z liczbą uzyskanych 

punktów począwszy od maksymalnej, zgodnie z liczbą miejsc, którą dysponuje szkoła. 

10. Na liście przyjętych do klasy pierwszej umieszcza się kandydatów w kolejności 

alfabetycznej. 

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej   

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jego dziecka. 

12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od komisji 

rekrutacyjnej. 
 

 


