Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku,
ul. Radzymińska 11, 15–863 Białystok, tel. 85 652 16 05, adres e-mail: sp26@um.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa
w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
na rok szkolny 2022/2023
Podstawa prawna:
1.
2.

Art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1082).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1679).

3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu
do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz.U. z 2019 r. Poz. 164).

4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z
2019 r. poz. 1737);

5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2019 r. poz. 413).

6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do
poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do
dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie
określonej dyscypliny sportu (Dz. U. z 2003r. nr 141 poz.1379).

7.

Zarządzenie Nr 30/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023 oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria.

§1
Postanowienia ogólne
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku za zgodą organu
prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy czwartej oddziały sportowe o profilu piłka siatkowa.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone z użyciem systemu
informatycznego.
§2
Warunki przyjęcia ucznia do klasy sportowej
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1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa może być:
a. uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej
Nr 26 w Białymstoku, urodzony w roku 2012 i później,
b. wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
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 wysokimi wynikami testu sprawnościowego oraz wykaże się bardzo
dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
f. złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje
rodziców/prawnych opiekunów o nie przyjęciu dziecka do klasy.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych
miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby
sprawności fizycznej.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników

- na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę następujące kryteria, które mają jednakową
wartość:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
c. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
d. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
e. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
§3
Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej Dyrektor Szkoły powołuje
Komisję Rekrutacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
a. wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,
b. nauczyciele wychowania fizycznego,
c. pracownik administracji.
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3. Komisja Rekrutacyjna:
a. podaje do wiadomości kandydatom i ich rodzicom informacje o warunkach rekrutacji,
b. ustala termin przeprowadzenia testów sprawnościowych oraz przedłożenia niezbędnej
dokumentacji,
c. przeprowadza test sprawności, który odbywa się na podstawie testów wymaganych przez
Polski Związek Piłki Siatkowej,
d. sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego,
e. ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.
§4
Wymagana dokumentacja dziecka
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej,
2. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie
o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej. Orzeczenie należy przedłożyć w szkole przed przestąpieniem kandydata do prób
sprawności fizycznej,
3. Świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza rejonu szkoły),
4. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przeprowadzenie testów sprawnościowych – Załącznik
Nr 1.
§5
Terminy rekrutacji uczniów do klasy IV sportowej na rok szkolny 2021/2022
- 24 lutego - 4 marca 2022 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV
sportowej,
- 8 marca - 10 marca 2022 r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
- 14 marca 2022 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej,
- do 28 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 - dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego
do klasy wyższej niż klasa I lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły,
- do 29 czerwca 2021 r. do godz. 10.00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęciu do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych w szkołach ogólnodostępnych oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
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rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
- 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- do 4 lipca 2022r. do godz. 15.00 dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału
świadectwa promocyjnego do klasy wyższej niż klasa I o ile nie został on złożony w terminie do 30
czerwca 2022 r.,
- 5 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Białystok, 20.01.2022 r.
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