Regulamin rekrutacji
do sekcji sportowych
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021

Szczecin 2020

Podstawa prawna:
❖ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996
z późn.zm.)
❖ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Postanowienia ogólne
§1
1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie prowadzi rekrutację do następujących
specjalistycznych sekcji sportowych działających przy ośrodku :
a. gimnastyki artystycznej
b. gimnastyki sportowej
c. koszykówki
d. lekkoatletyki
e. piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
f. szermierki
2. Na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w sekcjach sportowych MOS w roku
szkolnym 2020/2021 przyjmuje się:
a) osoby będące uczestnikami w roku poprzedzającym, po złożeniu deklaracji
o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach (wg wzoru zał. 1) w wyznaczonym terminie
wynikającym z harmonogramu rekrutacji,
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletnich kandydatów (wg wzoru
zał. 2) w przypadku, gdy kandydat nie uczestniczył w zajęciach w roku
poprzedzającym rekrutację, wg zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia
rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach
oświatowo-wychowawczych m. Szczecina w roku szkolnym 2020/2021.
c) w

przypadku,

gdy

Ośrodek

dysponuje

wolnymi

miejscami

i

warunkami

organizacyjnymi po zakończonej rekrutacji przez cały rok.
3. Na wolne miejsca w poszczególnych sekcjach prowadzi się rekrutację uzupełniającą.
4. W ramach rekrutacji uzupełniającej prowadzone jest badanie uzdolnień kierunkowych wg
ogólnie przyjętych testów sprawności fizycznej dla danej dyscypliny.
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5. Warunkiem przyjęcia do sekcji sportowej MOS jest przedstawienie wraz z wnioskiem
rekrutacyjnym zaświadczenia o stanie zdrowia, pozwalającym uczestniczyć w tych
zajęciach sportowych.
6. O kolejności przyjęcia na wolne miejsca decyduje opinia trenera prowadzącego zajęcia
w danej grupie szkoleniowej.
7. Proces rekrutacji polega na złożeniu w siedzibie MOS deklaracji lub wniosku,
stanowiących załączniki do regulaminu. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone
z wykorzystaniem systemów informatycznych.
8. Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną.
9. Terminy rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 7 dni przed
uruchomieniem rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne
§2
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na I etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
wielodzietność rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
8) nieuczęszczanie na podobne zajęcia w innej placówce lub w szkole.
Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość – 5 punktów.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie postępowania
rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca w
pracowniach - na II etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący:
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1) kandydaci, których przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób
fizycznych jako mieszkaniec Szczecina – 20 punktów
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do placówki – 30 punktów
3) kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych – co najmniej na szczeblu powiatowym – przez inne
podmioty działające na terenie miasta Szczecina – 50 punktów

Wyniki rekrutacji
§3
1. Rekrutację do sekcji sportowych przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana przez
dyrektora MOS. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do sekcji, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do sekcji. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4. Listę, o której mowa w pkt. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w

widocznym

miejscu

w

budynku

siedziby

MOS.

Lista

zawiera

nazwiska

i imiona kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najmniejszą liczbę
punktów uprawniającą do przyjęcia, jak również datę podania do publicznej wiadomości
i podpis przewodniczącego komisji.
5. Rodzic/ prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od daty podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
placówki.
6. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w ciągu 5 dni
od dnia wystąpienia rodzica/ prawnego opiekuna kandydata z w/w wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia z podaniem najniższej liczby punktów,
która uprawniała do przyjęcia oraz liczby punktów, którą uzyskał kandydat
w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic/ prawny opiekun może wnieść
do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
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8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od w/w rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
skarga do sądu administracyjnego.

Harmonogram działań rekrutacyjnych
§4
1.

W ramach rekrutacji w podanych terminach odbędą się następujące działania
rekrutacyjne:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu
uczestnictwa w zajęciach

25 maja – 7 czerwca

2.

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja
deklaracji

8 – 9 czerwca

3.

Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia na
wolne miejsca

10 – 23 czerwca

4.

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – weryfikacja
złożonych wniosków i oświadczeń

24 - 25 czerwca

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

26 czerwca

6.

Rekrutacja uzupełniająca - składanie wniosków
o przyjęcie na zajęcia

7.

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej – rekrutacja
na wolne miejsca.

27-28 sierpnia

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych na wolne miejsca

31 sierpnia

24 – 26 sierpnia
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