Regulamin naboru uczniów do klasy sportowej
o specjalności piłka nożna
w III Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie
Klasa sportowa o specjalności piłka nożna w III Liceum Ogólnokształcącym nr 2
w Bełchatowie tworzona jest w porozumieniu z Górniczym Klubem Sportowym
„Bełchatów” SA.
Rekrutacja do klasy piłkarskiej odbywa się na zasadach opracowanych przez GKS
„Bełchatów” SA oraz Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bełchatowie.
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków trybu
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów
szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232).
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
(Dz. U. Nr 126 poz. 1078),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 61, poz. 624 ze zm.).
Zasady rekrutacji do klasy sportowej
Do klas pierwszych sportowych o specjalności piłka nożna przyjmowani
są kandydaci, którzy :
1. pomyślnie przeszli testy sprawnościowe przeprowadzone przez trenera lub instruktora
klubu sportowego GKS „Bełchatów”,
2. ukończyli gimnazjum z zadowalającymi wynikami,
3. posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza,
4. posiadają pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na naukę w klasie
sportowej o specjalności piłka nożna,
5. złożyli wymagane dokumenty zgodnie z harmonogramem rekrutacji ogłoszonym
przez Kuratora Oświaty w Łodzi.
6. Uczniowie - kandydaci do klasy sportowej przystępują do próby sprawności fizycznej
i właściwej rekrutacji zgodnie z terminarzem klubu sportowego i w miejscu
wyznaczonym przez klub.
7. O zakwalifikowaniu ucznia do klasy sportowej decydują wyniki testów
sprawnościowych przeprowadzonych przez klub sportowy oraz pozytywne wyniki
ukończenia gimnazjum (świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu
gimnazjalnego).
8. Ostateczną decyzję w kwestii zakwalifikowania kandydata do klasy sportowej
podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora SZSO nr 2
w Bełchatowie.

9. Nieprzystąpienie w ustalonych terminach do próby sprawności fizycznej przez
kandydatów do klasy sportowej jest jednoznaczne z rezygnacją z oddziału
sportowego.
10. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przystąpienia do próby sprawności
w dodatkowym terminie, we wrześniu – wg ustaleń z klubem.
11. Niedostarczenie dokumentów w terminach wyznaczonych w harmonogramie
rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją i tym samym wyeliminowaniem ucznia –
kandydata z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego
UWAGA:
Nie wyklucza się przesunięcia ucznia do klasy ogólnej w ciągu roku szkolnego
z przyczyn zdrowotnych, wychowawczych lub organizacyjnych.
Proces naboru do szkoły reguluje:
1. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania
uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych
i absolwentów dotychczasowych gimnazjów.
http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

