1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Regulamin rekrutacji
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy
na rok szkolny 2021/2022
§1
Informacje ogólne
Organ prowadzący szkołę ustala, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zasady
procedury kwalifikacyjnej, obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy
rekrutacji i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie
internetowej szkoły www.smstychy.pl.
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, co do spełniania przez kandydatów
kryteriów,
3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy
uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Wicedyrektor szkoły ds.
sportowych (jako przewodniczący tej komisji) oraz członkowie Rady
Pedagogicznej, powołani zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
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.
Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do:
 I klasy szkoły podstawowej (akrobatyka, akrobatyka z elementami piłki
nożnej, akrobatyka z elementami judo, akrobatyka z elementami
hokeja, akrobatyka z elementami golfa),
 IV klasy szkoły podstawowej (akrobatyka/piłka nożna),
 II, III, V, VI, VII, VIII klasy w ramach rekrutacji uzupełniającej
do istniejących już oddziałów.
W przypadku uczniów szczególne uzdolnionych nabór uzupełniający do klas II, III,
V, VI, VII, VIII odbywa się przez cały rok szkolny. O przyjęciu do szkoły decydują
umiejętności oceniane przez koordynatora szkolenia z danej dyscypliny sportowej
oraz trenera prowadzącego. Kandydat musi dostarczyć wszystkie wymagane
dokumenty wykazane w § 2 ust. 1.
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
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§2
Warunki i kryteria przyjęć
O przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Tychy mogą ubiegać się dzieci,
które posiadają:
1. aktualną Karta Zdrowia Zawodnika lub zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
i uprawiania danej dyscypliny sportowej,
2. zaliczenie prób sprawności fizycznej,
3. kwestionariusz kandydata,
4. potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na konto SMS Tychy
ING Bank Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791,
5. kandydaci do klas II – VIII dostarczają świadectwo promocji do kolejnej
klasy.
O przyjęciu do szkoły decyduje spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz
wyniki próby sprawności fizycznej.
Kandydaci z oceną naganną oraz nieodpowiednią z zachowania nie będą brani
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
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.
W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych
pierwszeństwo przysługuje kandydatom:
1. z wyższą liczbą punktów testów sprawnościowych;
2. z wyższą oceną z zachowania.
Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza
głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.
§3
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji
Kandydat do klasy pierwszej maksymalnie może uzyskać 700 punktów
rekrutacyjnych.
§4
Terminy rekrutacji i dokumenty
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, VIII.
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§5
Tryb odwoławczy
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.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 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.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Regulamin rekrutacji obowiązuje od 01 lutego 2021r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS I SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY
2021/2022
1. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line (dokonywanej na stronie
internetowej szkoły www.smstychy.pl) oraz do złożenia podpisanego przez
rodzica kwestionariusza kandydata w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Tychy (Tychy al. Oświęcimska 51) w terminie od 16 lutego 2021
roku od godz. 12:00 do 15 marca 2021 roku do godziny 15:00.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 18 marca 2021 roku w SMS
Arena o godzinie 14:00.
3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji
rekrutacyjnej następujące dokumenty:
a. aktualną Kartę Zdrowia Zawodnika lub zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
i uprawiania danej dyscypliny sportowej,
b. potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na konto SMS Tychy
ING Bank Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791. Wpłata ta jest
potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu sprawnościowego.
4. Szczegółowe informacje na temat prób sprawnościowych dostępne są na stronie
szkoły www.smstychy.pl .
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 31 marca 2021 roku
o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualną
informację na adres e-mail podany w procesie rekrutacji.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez
przedłożenie:
 podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Tychy),
 3 zdjęć o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem
na odwrocie)
między 7 a 9 kwietnia 2021 roku, w godzinach pracy sekretariatu.
7. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas pierwszych nastąpi
12 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku
szkoły i indywidualną informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
8. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła prowadzi nieprzerwany
nabór, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami.
9. Terminy testów sprawnościowych, podane w załączniku, mogą ulec
zmianie, jeżeli pojawią się obostrzeniami, które mogą być wprowadzone w
związku
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z sytuacją pandemiczną.
informować na bieżąco.

W

przypadku
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będziemy

ZAŁĄCZNIK NR 2
REGULAMINU REKRUTACJI DO KLAS IV SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY
2021/2022
1. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line (dokonywanej na stronie
internetowej szkoły www.smstychy.pl) oraz do złożenia podpisanego przez
rodzica kwestionariusza kandydata w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Tychy (Tychy al. Oświęcimska 51) w terminie od 4 maja 2021 roku
godzina 12:00 do 21 maja 2021 roku godzina 15:00.
2. W roku szkolnym 2021/2022, planowane jest otwarcie dwóch klas czwartych.
Jednak w przypadku, kiedy liczba kandydatów pozytywnie zakwalifikowanych
przez Komisję Rekrutacyjną będzie większa, Dyrektor Szkoły w porozumieniu
z organem prowadzącym może podjąć decyzję o otwarciu dodatkowej klasy.
3. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 28 maja 2021 roku. Informacja
o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas
będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 25 maja 2021 roku.
4. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji
rekrutacyjnej następujące dokumenty:
a. aktualną Kartę Zdrowia Zawodnika lub zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego i uprawiania danej dyscypliny sportowej,
b. potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na konto SMS
Tychy ING Bank Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791. Wpłata
ta jest potwierdzeniem chęci przystąpienia do egzaminu
sprawnościowego.
5. Szczegółowe informacje na temat prób sprawnościowych dostępne na stronie
szkoły www.smstychy.pl .
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 2 czerwca 2021 roku
o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualną
informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez
przedłożenie:
 podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Tychy);
 3 zdjęć o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem
na odwrocie),
między 9 - 11 czerwca 2021 roku, w godzinach pracy sekretariatu.
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8. Ogłoszenie list przyjętych i potwierdzonych uczniów klas IV nastąpi 14 czerwca
2021 roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły
i indywidualną informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
9. Do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 15:00 kandydat zobowiązany jest
dostarczyć świadectwo ukończenia klasy III i promocji do klasy IV.
10. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami nabór trwa do wyczerpania
wolnych miejsc, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami.
11. Terminy testów sprawnościowych, podane w załączniku, mogą ulec
zmianie, jeżeli pojawią się obostrzeniami, które mogą być wprowadzone w
związku
z sytuacją pandemiczną. W przypadku zmiany terminu, będziemy
informować na bieżąco.
ZAŁĄCZNIK NR 3
REGULAMINU REKRUTACJI DODATKOWEJ DO KLAS II, III, V, VI, VII, VIII
SMS TYCHY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
1. Każdy kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line (dokonywanej na stronie
internetowej szkoły www.smstychy.pl) oraz do złożenia podpisanego przez
rodzica kwestionariusza kandydata w sekretariacie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Tychy (Tychy al. Oświęcimska 51) w terminie od 4 maja 2021 roku
godzina 12:00 do 21 maja 2021 roku godzina 15:00.
2. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone 28 maja 2021 roku. Informacja
o godzinach i miejscu wyżej wymienionych testów dla poszczególnych klas
będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w dniu 25 maja 2021 roku.
3. Kandydat zgłaszający się na próby sprawności fizycznej powinien złożyć komisji
rekrutacyjnej następujące dokumenty:
a. aktualną Kartę Zdrowia Zawodnika lub zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
i uprawiania danej dyscypliny sportowej,
b. potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł na konto SMS
Tychy ING Bank Śląski 18 1050 1399 1000 0090 3122 5791. Wpłata ta
jest
potwierdzeniem
chęci
przystąpienia
do
egzaminu
sprawnościowego.
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 2 czerwca 2021 roku
o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły i indywidualną
informację na adres e-mail podany w procesie rekrutacji.
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6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły nastąpi poprzez
przedłożenie:
 podpisanie umowy określającej warunki współpracy z SMS Tychy)
 3 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem
na odwrocie),
między 7 a 11 czerwca 2021 roku, w godzinach pracy sekretariatu.
7. Ogłoszenie listy przyjętych i potwierdzonych uczniów klas nastąpi 14 czerwca
2021 roku o godzinie 12:00 poprzez wywieszenie list w budynku szkoły
i indywidualną informację na adres email podany w procesie rekrutacji.
8. Do dnia 30 czerwca 2021 roku, do godziny 15:00 kandydat zobowiązany jest
dostarczyć świadectwo promocyjne do kolejnej klasy.
9. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami nabór trwa do wyczerpania
wolnych miejsc, zgodnie z wyżej opisanymi zasadami.
10. Terminy testów sprawnościowych, podane w załączniku, mogą ulec
zmianie, jeżeli pojawią się obostrzeniami, które mogą być wprowadzone w
związku
z sytuacją pandemiczną. W przypadku zmiany terminu, będziemy
informować na bieżąco.
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