
Regulamin naboru do klas sportowych w roku szkolnym 2021/2022
w Niepublicznej Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego 

MM Sport w Bielsku Białej.

1. Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania 
klasy sportowej oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci 
zakwalifikowanych do tych klas.

2. Do klasy I przyjmuje się absolwentów zerówek i przedszkoli a do klasy IV 
absolwentów klas trzecich szkół podstawowych.

3. Do klasy sportowej może zostać przyjęty uczeń na wniosek: 
 a) rodzica (prawnego opiekuna). 

4. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie którzy : 
a) dostarczą podanie rodzica na uczęszczanie dziecka do tego typu klasy 
(prawnych opiekunów). Podanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
rodziców na uczęszczanie dziecka do szkoły mistrzostwa sportowego
b) dostarczą orzeczenie wydane przez uprawnionego lekarza o zdolności 
dziecka do uprawiania sportu,
c) uzyskają pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 
d) wykazują zainteresowania sportowe. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba 
wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 
uwagę:
1) posiadanie rodzeństwa w szkole 
2) równowaga w klasie pod kątem ilości chłopców i dziewczynek
3) wynik testu sprawnościowego
4) kolejność zgłoszenia (data wpływu podania o przyjęcie dziecka do szkoły)

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
Dyrektora Szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego MM Sport w Bielsku Białej, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych w terminie określonym przy ogłoszeniu zapisów uczniów 
do klasy sportowej. 

9. Listy kandydatów przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie ich na stronie www Szkoły. Listy zawierają KODY kandydatów 
uszeregowane w kolejności losowej 

10.Dzień podania do publicznej wiadomości list, o których mowa w pkt 9, jest 
określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

11. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

12. Dyrektor Szkoły Podstawowej rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

INFORMACJA RODO
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 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego MM Sport 
w Bielsku Białej. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem. 


