
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS  VII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

I.  Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w 

sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 

sportowego, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 marca 2017r. w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek,  

• Uchwała Nr LXVI/1651/17 Rady miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 w 

sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych 

dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej 

niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, 

• Statut Szkoły Podstawowej Sportowej nr 91. 

II.  O  przyjęcie do klas sportowych  Szkoły Podstawowej nr 91 w 

Krakowie  może ubiegać się uczeń, który: 

• Ukończy w danym roku szkolnym klasę programowo niższą szkoły 

podstawowej, 

• wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym orzeczeniem 

lekarskim o zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny, wydanym 

przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. 

• wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu 

sprawnościowego dla kandydatów do danej klasy. 

• na testy sprawnościowe dostarczy zaświadczenie lekarskie (od lekarza 

rodzinnego) o braku przeciwwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny  

lub zgodę Rodzica / prawnego opiekuna/ na udział w testach – nie 

dotyczy uczniów SP nr 91 

• dostarczy do sekretariatu w wyznaczonym terminie  podanie o przyjęcie 

do wybranej klasy. 

• wykaże się dobrym świadectwem ukończenia klasy 6, ( minimum 

zachowaniem dobre oraz brak ocen dopuszczających) 

III. Szkolna Komisja Rekrutacyjna : 

W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną. 



Szkolna Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek:  

• opracować szczegółowe informacje o  rekrutacji na dany rok szkolny w formie 

załączników do regulaminu  

i przedstawić do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej,  

• podać do wiadomości zainteresowanych kandydatów informacje o warunkach i 

terminach rekrutacji, 

• przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w  

regulaminie,                

• sporządzić protokół z postępowania kwalifikacyjnego, 

• podać do publicznej wiadomości listę uczniów przyjętych do danej klasy 

sportowej. 

V. Wymagane dokumenty: 

• Podanie o przyjęcie do klasy sportowej  Szkoły Podstawowej nr 91 i zgoda 

Rodziców. 

• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wybranej dyscypliny, 

wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. 

• Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Szczegółowe informacje o REKRUTACJI do klasy VII  -   2019/2020 

2. Podanie o przyjęcie. 

 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ……….. 

 

 


