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Dyscypliny sportowe: 

 piłka siatkowa dziewcząt 

 koszykówka chłopców 
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Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi  

w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków  

w Dąbrowie Górniczej  

- rekrutacja do klas VI sportowych 
 

§ 1. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z Dz.U. 2022 poz. 

2431), 

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

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U 

z 2020 poz. 2138.), 

 Zarządzenie nr 3081.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 

25.01.2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2023/2024 do klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, w których 

funkcjonują oddziały sportowe, prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza. 
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§ 2. Postanowienia ogólne: 

1. Szkoła prowadzi na rok szkolny 2023/2024 nabór do Szkoły Podstawowej nr 33 

z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich 

Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej  do klas VI w następujących dyscyplinach 

sportu:  

 Piłka siatkowa dziewcząt; 

 Koszykówka chłopców. 

2. Do klas VI sportowych Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi 

przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie 

kandydata do szkoły lub oddziału; 

c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

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

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

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

4. Uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej nie gwarantuje 

zakwalifikowania kandydata do oddziału sportowego. Przyjęci zostaną kandydaci, 

którzy w próbach sprawnościowych osiągną najwyższą punktację (zgodnie z limitem 

miejsc w oddziale).  

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
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 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość. 

7. Do wniosku dołącza się dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie 

przez kandydata kryteriów o których mowa w ust. 5. Oświadczenia składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

8. O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decyduje uzyskana przez niego lokata 

na liście kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Sportowymi 

w Dąbrowie Górniczej w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

Lp. Kryterium 

Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania/sposób 

przeliczania na punkty 

rekrutacyjne 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1. Wielodzietność rodziny 

kandydata 
2pkt 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych 

2. Niepełnosprawność 

kandydata 

 

2pkt 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

3. Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

2pkt Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
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1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

4. Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

kandydata 

2pkt Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

5. Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

2pkt Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

6. Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie 

2pkt Prawomocny wyrok sądu orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

o niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem 

7. Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

 

 

 

 

2pkt 

Dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie 

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 
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§ 3. Dokumenty i sposób ich złożenia 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego są zobowiązani do 

złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów zgodnie z terminami rekrutacji 

w sekretariacie uczniowskim, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

2. W terminie do 30.06.2023 rodzice/prawni opiekunowie kandydatów przyjętych do 

szkoły (dotyczy kandydatów spoza szkoły) zobowiązani są dostarczyć następujące 

dokumenty: 

a) druk przekazania ze szkoły do której kandydat aktualnie uczęszcza; 

b) świadectwo ukończenia klasy V. 

3. Niedostarczenie wymaganych dokumentów może skutkować skreśleniem z listy 

kandydatów przyjętych. 
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§ 4. Terminarz: 

Załącznik do Zarządzenia nr 3081.2023 
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej 

                                                                  z dnia 25.01.2023 r. 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 

szkolny 2023/2024 do klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały sportowe,  

prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza 

 

 

 

Lp. Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 
Termin 

 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej, w której funkcjonują 

oddziały sportowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 27.02.2023 r. 

do 20.03.2023 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły 

podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 27.02.2023 r. 

do 21.03.2023 r. 

3.  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – I i II termin 

(obiekty sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, 

ul. Chopina 34) 

22.03.2023 r. – I termin 

godz.16.00 

24.03.2023 r. – II termin 

godz.16.00 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które uzyskały pozytywny wynik prób sprawności fizycznej 27.03.2023r. godz. 12.00 
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5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 
28.03.2023 r. do godz.12:00 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 28.03.2023 r. 

do 31.03.2023 r. 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 
03.04.2023 r. do godz. 12:00 

8. 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły 

podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 04.04.2023r. 

do 18.04.2023 r. 

8. 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 

wyższej niż klasa I  szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

 od 04.04.2023 r. 

do 19.04.2023 r. 

9. 

Przeprowadzenie prób sprawności  

(obiekty sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej, 

ul. Chopina 34) 

20.04.2023r. – I termin 

godz.16.00 

24.04.20223r. – II termin 

godz.16.00 

10. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

25.04.2023 r. godz. 12.00 
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11. 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

od 25.04.2023 r. 

do 28.04.2023 r. 

12. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 
04.05.2023 r. godz. 12.00 
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§ 5. Procedura odwoławcza. 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia 

z wnioskiem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 3 dni od otrzymania odwołania. 

5. Na  rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 5. Ochrona danych osobowych. 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż 

do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie 

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

 § 6.  Postanowienia końcowe. 

W sprawach nie ujętych w Regulaminie stosuje się zapisy: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.); 
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 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z Dz.U. 2022 poz. 

2431), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U 

z 2020 poz. 2138.), 

 Zarządzenia nr 3081.2023 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 

25.01.2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 

szkolny 2023/2024 do klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, w których 

funkcjonują oddziały sportowe, prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza. 


