Regulamin rekrutacji
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy
na rok szkolny 2019/2020
§1
Informacje ogólne
1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady
procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy
i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie
internetowej oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.
2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas kieruje Szkolna
Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
2. weryfikacja złożonych wniosków (podań), co do spełniania przez
kandydatów kryteriów;
3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy
uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
3. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Wicedyrektor szkoły (jako
przewodniczący tej komisji) oraz 2 członków Rady Pedagogicznej
4. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.
Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej
Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora
szkoły zgodnie z KPA.
5. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy:
− I klasa szkoły podstawowej:
a) akrobatyka,
b) akrobatyka z elementami piłki nożnej dziewcząt
i chłopców,
c) akrobatyka z elementami golfa,
d) akrobatyka z elementami judo.
− IV klasa szkoły podstawowej (akrobatyka/piłka nożna)
− II, V, VI, VII w ramach rekrutacji uzupełniającej do istniejących już klas
(akrobatyka/piłka nożna).

6. W przypadku uczniów szczególne uzdolnionych nabór uzupełniający do klas II,
IV, V, VI, VII, odbywa się przez cały rok szkolny. O przyjęciu do szkoły decydują
umiejętności oceniane przez koordynatora szkolenia APN GKS Tychy lub AkroGym oraz trenera prowadzącego. Kandydat musi dostarczyć wszystkie
wymagane dokumenty wykazane w § 2 ust. 1.
7. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba
uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym
samym poziomie sportowym nie powinna przekroczyć 20 osób.
§2
Warunki i kryteria przyjęć
1. O przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach mogą ubiegać się
dzieci, które posiadają:
1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza specjalistę medycyny sportowej;
2. Zaliczenie prób sprawności fizycznej;
3. Pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie
kandydata do szkoły.
4. Podanie rodziców o przyjęcie dziecka do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego.
5. Kandydaci do klas II – VII dostarczają świadectwo promocji do kolejnej
klasy.
2. O przyjęciu do szkoły decyduje spełnienie wszystkich wymogów formalnych
oraz wyniki próby sprawności fizycznej.
3. Kandydaci z oceną naganną oraz nieodpowiednią z zachowania nie będą brani
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Szkolna Komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej
o przyjęciu kandydata do szkoły. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ustala
się wg malejącej liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc
do poszczególnych oddziałów oferowanych przez szkołę.
5. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza
głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.
§3
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji
1. Kandydat do klas I-III może uzyskać maksymalnie 700 punktów rekrutacyjnych.
2. Kandydat do klas IV-VI (piłka nożna) może uzyskać maksymalnie 45 punktów
rekrutacyjnych.

3. Kandydat do klasy VII-VIII (piłka nożna) może uzyskać maksymalnie 55
punktów rekrutacyjnych.
4. Kandydat do klasy IV-VII (akrobatyka) może uzyskać maksymalnie 500
punktów rekrutacyjnych.
§4
Terminy rekrutacji i dokumenty
1. Terminy rekrutacji do poszczególnych klas stanowią załącznik do regulaminu:
•
•
•

Załącznik 1 – rekrutacja do klas I
Załącznik 2 – rekrutacja do klas IV
Załącznik 3 – rekrutacja do klas II, III, V, VI, VII.
§5
Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku
rodzica 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 może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Regulaminu rekrutacji wchodzi z dniem: 22 lutego 2019r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS I SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
1. Rejestracja on-line dokonywana na stronie internetowej szkoły www.smstychy.pl,
składanie podań w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy (Tychy ul.
Oświęcimska 51) dokonywana będzie od 4 marca 2019 roku godzina 8:00 do 12
kwietnia 2019 roku godzina 15:00.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 23 kwietnia 2019 roku. Informacja
o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będą
dostępne na stronie internetowej szkoły w dniu 17 kwietnia 2019 roku. o godzinie
12:00.
3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji
rekrutacyjnej następujące dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy, który zawiera:
− pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział syna/córki/
podopiecznego/podopiecznej w próbach sprawności fizycznej;
− podanie o przyjęcie do szkoły;
− wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
procesu rekrutacji;
− wyrażenie zgody na publikację wizerunku dziecka na potrzeby procesu
rekrutacji;
2. Książeczkę (kartę zdrowia sportowca) lub zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do uczestnictwa
w próbie sprawności fizycznej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.
3. Wpłata wpisowego w wysokości 100 zł na konto SMS Tychy ING Bank
Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791. Wpłata ta jest
potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego.
W przypadku niezakwalifikowania się do SMS Tychy opłata zostanie
zwrócona na konto wpłacającego po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego. W przypadku niezgłoszenia się na egzamin
sprawnościowy z przyczyn innych niż zwolnienie lekarskie opłata nie
zostanie zwrócona.
4. Szczegółowe informacje na temat prób sprawnościowych dostępne na stronie
szkoły www.smstychy.pl .

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26 kwietnia 2019 roku o godzinie
12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna informację na adres
email podany w procesie rekrutacji.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez
przedłożenie:
- potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach
poprzez podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Tychy);
- 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem
na odwrocie), do dnia 10 maja 2019 roku, godzina 15:00.
7. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas 1 nastąpi 13 maja 2019
roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna
informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS IV SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY
2019/2020
1. Rejestracja on-line dokonywana na stronie internetowej szkoły www.smstychy.pl,
składanie podań w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy (Tychy ul.
Oświęcimska 32) dokonywana będzie od 6 maja 2019 roku godzina 12:00 do 24 maja
2019 roku godzina 15:00.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 4 czerwca 2019 roku. Informacja
o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będą
dostępne na stronie internetowej szkoły w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 12:00.
3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji
rekrutacyjnej następujące dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy, który zawiera:
− pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział syna/córki/
podopiecznego/podopiecznej w próbach sprawności fizycznej;
− podanie o przyjęcie do szkoły;
− wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
procesu rekrutacji;
− wyrażenie zgody na publikację wizerunku dziecka na potrzeby procesu
rekrutacji;
2. Książeczkę (kartę zdrowia sportowca) lub zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do uczestnictwa
w próbie sprawności fizycznej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.
3. Wpłata wpisowego w wysokości 100 zł na konto SMS Tychy ING Bank
Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791. Wpłata ta jest
potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego.
W przypadku niezakwalifikowania się do SMS Tychy opłata zostanie
zwrócona na konto wpłacającego po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego. W przypadku niezgłoszenia się na egzamin
sprawnościowy z przyczyn innych niż zwolnienie lekarskie opłata nie
zostanie zwrócona.
4. Szczegółowe informacje na temat prób sprawnościowych dostępne na stronie
szkoły www.smstychy.pl .

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 07 czerwca 2019 roku o godzinie
12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna informację na adres
email podany w procesie rekrutacji.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez
przedłożenie:
- potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach
poprzez podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Tychy);
- 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na
odwrocie),
do dnia 14 czerwca 2019 roku, godzina 15:00.
7. Ogłoszenie list przyjętych i potwierdzonych uczniów klas IV nastąpi 17 czerwca
2019 roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły
i indywidualna informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
8. Do dnia 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest
dostarczyć świadectwo ukończenia klasy III i promocji do klasy IV.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS II, V, VI, VII SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY
2019/2020
1. Rejestracja on-line dokonywana na stronie internetowej szkoły www.smstychy.pl,
składanie podań w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy (Tychy ul.
Oświęcimska 51) dokonywana będzie od 4 marca 2019 roku godzina 8:00 do 12
kwietnia 2019 roku godzina 15:00.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 23 kwietnia 2019 roku. Informacja
o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas będą
dostępne na stronie internetowej szkoły w dniu 17 kwietnia 2019 roku. o godzinie
12:00.
3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji
rekrutacyjnej następujące dokumenty:
4. Kwestionariusz osobowy, który zawiera:
− pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział syna/córki/
podopiecznego/podopiecznej w próbach sprawności fizycznej;
− podanie o przyjęcie do szkoły;
− wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
procesu rekrutacji;
− wyrażenie zgody na publikację wizerunku dziecka na potrzeby procesu
rekrutacji;
5. Książeczkę (kartę zdrowia sportowca) lub zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do uczestnictwa
w próbie sprawności fizycznej do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy.
6. Wpłata wpisowego w wysokości 100 zł na konto SMS Tychy ING Bank
Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791. Wpłata ta jest
potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego.
W przypadku niezakwalifikowania się do SMS Tychy opłata zostanie
zwrócona na konto wpłacającego po zakończeniu procesu
rekrutacyjnego. W przypadku niezgłoszenia się na egzamin
sprawnościowy z przyczyn innych niż zwolnienie lekarskie opłata nie
zostanie zwrócona.

4. Szczegółowe informacje na temat prób sprawnościowych dostępne na stronie
szkoły www.smstychy.pl .
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26 kwietnia 2019 roku o godzinie
12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna informację na adres
email podany w procesie rekrutacji.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez
przedłożenie:
- potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Tychach
poprzez podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Tychy);
- 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na
odwrocie), do dnia 10 maja 2019 roku, godzina 15:00.
7. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów nastąpi 13 maja 2019 roku
o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualna
informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
8. Do dnia 25 czerwca 2019 roku godzina 15:00 kandydat zobowiązany jest
dostarczyć świadectwo promocyjne do kolejnej klasy.
9. Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy 6 lub 7 jest zgłoszenie się odpowiedniej
ilości kandydatów do utworzenia dodatkowej klasy 6 i 7 (minimum 11 osób).

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

