
REGULAMIN 

 

Regulamin rekrutacji do klasy I  usportowionej szachowej  

(we współpracy z UKS BASZTA) 

w roku szkolnym 2021/2022 

w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

§1 

 Zasady ogólne 

  

1. Klasa usportowiona jest klasą, w której na I etapie edukacyjnym (kl. I-III) kształcić się 

mogą dzieci przyjęte w rekrutacji powszechnej do szkoły. 

2. Minimalna liczba uczniów w klasie  to 20 osób, maksymalna 22 osoby. 

3. Przyjęcie do klasy odbywa się na wniosek rodziców dziecka. 

4. W przypadku większej ilości wniosków niż ilość miejsc, kandydaci mają obowiązek 

przystąpienia do testu predyspozycji. Test przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

spośród nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. 

5. W rekrutacji uwzględnione są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do testu. 

6. Dodatkowe punkty (2p) do klasy usportowionej szachowej mają dzieci należące do UKS 

Baszta. 

7. Dodatkowe punkty (1p) do klasy usportowionej szachowej mają dzieci, które w 

przedszkolu uczęszczały na zajęcia szachowe. 

 

§2 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor 

szkoły, trener właściwej dyscypliny sportowej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy m.in. : 

a) wykonywanie wszystkich czynności związanych z rekrutacją zgodnie z harmonogramem 

rekrutacji 

b) przeprowadzenie testu predyspozycji, 



c) ustalenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy przyjętych  i 

nieprzyjętych uczniów 

 

§3 

Wymagane dokumenty 

 

1. Wniosek, o którym mowa w §1 pkt 3 pobrany ze strony internetowej szkoły. 

2. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy sportowej w formie pisemnej lub ustnej. 

 

 

§4 

Warunki przeprowadzania testu predyspozycji 

 

1. Test predyspozycji jest diagnozą predyspozycji ucznia do  nauki szachów. 

2. Test przeprowadzony zostanie w czerwcu 2021 r. w dniach i godzinach ustalonych przez 

komisję. 

3. Kandydaci przystępują do testu w Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim lub w 

przedszkolach. 

4. Do testu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału szachowego. 

5. Z testu można zdobyć 13 punktów. 

 

§5 

Tryb odwoławczy 

 

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic (opiekun prawny) kandydata  może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia kandydata do 

klasy usportowionej. 

1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna 

prawnego  kandydata z wnioskiem. 

2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat 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. 

 

§6 

 

Harmonogram rekrutacji 

Terminy i etapy rekrutacji 

1. 29.04.2021 r. – 21.05.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału 

usportowionego.  

2. 15. 06.2021 r. - Przeprowadzenie testu predyspozycji 

3. 22.06.2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

4. do 29.06.2021 r. - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

5. 2.07.2021 r.godz.13.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy usportowionej 

 

W razie usprawiedliwionego (choroba) niestawienia się kandydata na test, terminy 

rekrutacji mogą się wydłużyć, o czym dyrekcja poinformuję na stronie internetowej 

szkoły. 


