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Zarządzenie nr SP1.021.16.KŁ.2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 

w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany harmonogramu, dokumentów, powołania komisji na potrzeby rekrutacji 

do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie 

na podstawie: art. 68, w związku z art. 130 ust. 4-8, art.131 ust. 1-10, art. 133 ust. 1-6, art. 157 

ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 

1378 oraz z 2021 r. poz. 4 oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 671), rozporządzenia MEN z 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017, poz.610), także 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego 

typu publicznej szkoły (Dz.U. z 2015 r., poz. 24 z późn.zm.) oraz Zarządzeniem 

CUW.020.12.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 stycznia 2021 r.  oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

zarządzam, co następuje: 

§1 

W procesie rekrutacji do klasy sportowej IV w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego w Piasecznie obowiązują zasady określone w „Regulaminie rekrutacji do klasy 

sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie – regulamin 

rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka nożna – klasa IV w roku szkolnym 2021/22”, w 

brzmieniu Załącznika nr 1. 

§2 

Określam zasady funkcjonowania klasy sportowej oraz obowiązki uczniów i ich rodziców w 

„Regulaminie klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w 

Piasecznie”, w brzmieniu Załącznika nr 2. 

§3 

Wprowadzam następujące wzory dokumentów obowiązujących w rekrutacji do klasy 

sportowej: 

1. „Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w 

Piasecznie umożliwiający podjęcie nauki w klasie sportowej”, w brzmieniu załącznika 

nr 3 
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2. „Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych o podjęciu przez dziecko nauki w 

klasie sportowej”, w brzmieniu załącznika nr 4 

3. „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o braku przeciwskazań do 

udziału w próbie sprawności fizycznej”, w brzmieniu załącznika nr 5 

§4 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do klasy 

sportowej IV w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie na rok szkolny 

2021/22, w składzie: 

1. Jolanta Zawadzka-Ładecka – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego 

2. Michał Janowski – nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej 

3. Marcin Lewuszewski – nauczyciel wychowania fizycznego 

4. Izabela Świątkiewicz – sekretarz komisji 

§5 

Określa się zadania Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym : 

1. komisja przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami 

określonymi w Regulaminie rekrutacji do klasy sportowej, 

2. komisja przygotowuje i przekazuje informację o pozytywnych i negatywnych 

wynikach testu, 

3. komisja sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do oddziału sportowego, 

4. komisja sporządza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału 
sportowego. 

§6 

W procesie rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 

w Piasecznie obowiązuje harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do oddziałów sportowych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Piaseczno w roku szkolnym 2021-2022, w brzmieniu załącznika 

nr 6. 

§7 

Na przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam Jolantę Zawadzka-Ładecką. 

§8 

W procesie rekrutacji do klasy pierwszej ogólnorozwojowej - sportowej w Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie obowiązują zasady określone w 

„Regulaminie rekrutacji do klasy pierwszej ogólnorozwojowej - sportowej w Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie”, w brzmieniu Załącznika nr 1a. 
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§9 

Wprowadzam następujące wzory dokumentów obowiązujących w rekrutacji do klasy 

pierwszej ogólnorozwojowej - sportowej: 

4. „Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w 

Piasecznie umożliwiający podjęcie nauki w klasie pierwszej ogólnorozwojowej - 

sportowej”, w brzmieniu załącznika nr 3a. 

5. „Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych o podjęciu przez dziecko nauki w 

klasie pierwszej ogólnorozwojowej - sportowej”, w brzmieniu załącznika nr 4a. 

6. „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o braku przeciwskazań do 

udziału w próbie sprawności fizycznej”, w brzmieniu załącznika nr 5. 

§10 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do klasy 

pierwszej ogólnorozwojowej – sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 

w Piasecznie na rok szkolny 2021/22, w składzie: 

5. Jolanta Zawadzka-Ładecka – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego 

6. Michał Janowski – nauczyciel wychowania fizycznego 

7. Marcin Lewuszewski – nauczyciel wychowania fizycznego 

8. Izabela Świątkiewicz – sekretarz komisji 

§11 

Określa się zadania Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym : 

5. komisja przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami 

określonymi w Regulaminie rekrutacji do klasy sportowej, 

6. komisja przygotowuje i przekazuje informację o pozytywnych i negatywnych 

wynikach testu, 

7. komisja sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do oddziału sportowego, 

8. komisja sporządza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału 
sportowego. 

§12 

W procesie rekrutacji do klasy pierwszej ogólnorozwojowej - sportowej w Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie obowiązuje harmonogram czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów 

sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno w roku szkolnym 

2021-2022, w brzmieniu załącznika nr 6. 

§13 

Na przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej wyznaczam Jolantę Zawadzką-Ładecką. 
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§14 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

§15 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


