ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO
im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
na rok szkolny 2018/2019
Harmonogram rekrutacji i terminy składania dokumentów do:

Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
Od 23 kwietnia do 18 maja 2018r do godz.15.00 - złożenie wniosku o
przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 11 lipca 2018r. do
godz. 15.00 termin w postępowaniu uzupełniającym.
24-25 maj 2018r. - przeprowadzenie testów sprawnościowych
13 lipca 2018r - termin uzupełniający
5 czerwca 2018 do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów
sprawnościowych
18 lipca 2018r do godz. 12.00 termin uzupełniający
22-26 czerwca 2018r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia klasy trzeciej .
29 czerwca 2018r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
30 lipca 2018r. do godz. 12.00 termin uzupełniający

Do 9 lipca 2018r. do godz.15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy w roku
szkolnym 2017/2018
.
21 sierpnia 2018r. do godz. 15.00 termin uzupełniający
10 lipca 2018r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
22 sierpnia 2018r. do godz. 12.00 termin uzupełniający
Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:
 narciarstwo alpejskie
 narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja
norweska
 łyżwiarstwo szybkie
 biathlon
 snowboard
1. Testy sprawnościowe i badania lekarskie dla kandydatów do szkoły
podstawowej odbędą się w terminie 24 – 25.05.2018r. sala gimnastyczna
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
2. Egzaminy sprawnościowe przeprowadzą pracownicy Katedry
Zimowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Sportów

3. Do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego przyjmuje się ucznia na
podstawie wyników testu sprawności EUROFIT i świadectwa ukończenia
klasy w roku szkolnym 2017/2018.
4. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
2 aktualne fotografie / format legitymacyjny/
Karta zdrowia
Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) (wzór w załączniku)
oświadczenie o odpowiedzialności karnej (wzór w załączniku)
oświadczenie o wielodzietności rodziny
Notarialnie potwierdzony prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem
notarialnie potwierdzony dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą
 oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej

oryginał świadectwa ukończenia klasy czwartej, piątej, szóstej, siódmej
szkoły podstawowej (kandydaci do V ,VI , VII , VIII, klasy Szkoły
Podstawowej)
zaświadczenie lub komunikat z zawodów o posiadanej klasie sportowej

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
wydane przez lekarza rodzinnego
wyniki badań lekarskich:
- morfologia, OB, mocz,
- pozostałe niezbędne badania lekarskie zabezpiecza szkoła


W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. St. Marusarza
przewidujemy nabór do:

IV

- 1 oddział - 15 uczniów

W przypadkach spornych o przyjęciu ucznia decyduje Dyrektor i Rada Trenerów
ZSMS Zakopane.
Istnieje możliwość naboru uczniów do klas; V,VI,VII ,VIII, SPMS.

