
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 

BURMISTRZA OPOCZNA 
z dnia 11 czerwca 2018 roku 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 
2018/2019 do klas pierwszych i czwartych oddziałów sportowych w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 137 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządza 
się co następuje: 

§1 

Postanawia się o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 
do klas pierwszych i czwartych oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie 
im. Henryka Sienkiewicza . 

§2 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych i czwartych 
oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza 
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora tej szkoty. 

§3 

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych i czwartych oddziałów 

sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, 
w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019, stanowiące załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia. 

§4 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych i 
czwartych oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka 
Sienkiewicza, w tym składan i a dokumentów na rok szkolny 2018/2019 
określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoty Podstawowej nr 3 w Opocznie im. 

Henryka Sienkiewicza. 

§ 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2018 r. 
Burmistrza Opoczna z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 
na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych i czwartych oddziałów sportowych w Szkole 

Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, w tym składania dokumentów na 
rok szkolny 2018/2019 

1 

2 

3 

4 

Termin 
Rodzaj czynności w postępowan i u 

rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 11 - 18. 06. 2018 r. 
podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
Przeprowadzanie prób sp rawności fizycznej do 20. 06. 2018 r. 
oddziału sportowego w szkole podstawowej 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 22.06.2018 r. 
wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego 
w szkole podstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 25 - 26. 06. 2018 r. 
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

BURM ~TRZ 

Rafał K dzieła 

Termin 

w postępowaniu 
uzupełniającym 

Do 15. 08. 2018 r. 

20. 08. 2018 r. 

22 . 08. 2018 r. 

24.08.2018 r. 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2018 r. 
Burmistrza Opoczna z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Kryteria ustawowe 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych i czwartych 
oddziałów sportowych w Szkole Podstwowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, w 
tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 

1. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 z póżn, zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria ustawowe: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek 

sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe 

w danej szkole lub danym oddziale. 

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

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o 

których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59 z póżn . zm.). Kryteria te mają jednakową wartość. Ustala się wartość każdego kryterium - 10 pkt. 


