
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY 7  SPORTOWEJ  (lekka atletyka, piłka ręczna) 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91 W KRAKOWIE 

 
DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 6 KLASĘ W SZKOLE INNEJ NIŻ SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 91 

 
 
 
 
I Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów: 
 

1. Kandydaci do klasy siódmej składają dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie od 1 marca 

2019 r. do 29 marca 2019r. 

 

2. Świadectwo ukończenia szóstej klasy szkoły podstawowej musi zostać złożone  

w terminie do 25 czerwca 2019 do godz. 12.00. 

 

II Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy siódmej sportowej dyrektor szkoły do dnia  

1 marca 2019 r. powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną 

 

2. W skład komisji wchodzą:  

• dyrektor lub wicedyrektor ds. sportowych / koordynator ds. sportu jako przewodniczący  

• nauczyciele wyznaczeni przez Radę Pedagogiczną 

• nauczyciel prowadzący zajęcia  

• pedagog szkolny 

 

 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna  

• podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji 

• prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 

• sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego 

• ogłasza listę kandydatów przyjętych do siódmej klasy Szkoły Podstawowej Nr 91  

• przeprowadza test sprawności ogólnej 

III Kwalifikowanie kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 91 

 

1. Podstawą przyjęcia kandydata do klasy siódmej jest: 

• świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej 

• wynik testu sprawnościowego  

• posiadanie zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu 

2. O przyjęciu kandydata do klasy siódmej decyduje: 

• ilość punktów uzyskanych z testu sprawności fizycznej 

• ocena na świadectwie ukończenia klasy szóstej 

 

 

 



 

 

 

3. Testy sprawnościowe dla kandydatów innych szkół zostaną przeprowadzone w dniach od 1 marca 

do 22 marca 2019 w godzinach od 8.30 do 15.00 – po umówieniu się z trenerem lub koordynatorem ds. 

sportu. 

 

Testy z pływania odbędą się w dniach 5.03.2019 / 12.03 / 19.03.2019 w godz.17.15 – 18.00 na pływalni 

SP nr 91 w Krakowie 

 

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. 

wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od  ww. rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Lp. Rodzaj czynności 

 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

  

1. 

  

Złożenie podania o przyjęcie do 7 klasy 

sportowej szkoły podstawowej  

 

1 – 29 marca 2019 r. 

 

1 lipca – 23 sierpnia 2019 r. 

  

2. 

  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, 

o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 

ustawy Prawo oświatowe 

 

1 – 22 marca 2019 r. 

 

 

1 lipca – 22 sierpnia 2019 r. 

Dokładne terminy do uzgodnienia z 

koordynatorem d.s sportu SP nr 91 

3. 

Doniesienie świadectwa ukończenia 6 klasy 

szkoły podstawowej potwierdzającymi wraz 

z dokumentami poświadczającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

do 25 czerwca 2019r. 

godz. 12.00 

do 22 sierpnia 2019r. 

godz.12.00 

  

4. 

  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

podań  do klasy 7 sportowej szkoły 

podstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

do 28 czerwca 2019 r. 

 

do 23 sierpnia 2019 r. 

  

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych do 7 klasy sportowej 

28 czerwca 2019 r. 

 

23 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 


