
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 28 NP 2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 2 

w Tomaszowie Mazowieckim 

z dnia 29 marca 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim 

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U.2020, poz. 2138) 

w Rozdziale II w ust. 7 wprowadza się następujące zmiany: 

7. Terminy rekrutacji dla uczniów klas III:  

Lp. Rodzaj czynności Terminy 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do 

oddziału sportowego szkoły 

podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata 

warunków. 

od 15 marca 2021 r. 

do 26 marca 2021 r. 

od 1lipca 2021 r. 

do 2lipca 2021 r. 

2.  Przeprowadzenie prób 

sprawności fizycznej, o których 

mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3 

ustawy – Prawo oświatowe. 

od 7czerwca 2021 r. 

do 11czerwca 2021 r. 

od 5lipca 2021 r. 

do 6lipca 2021 r. 

3.  Podanie do publicznej 14 czerwca 2021 r. 7lipca 2021 r. 



wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, 

ubiegających się o przyjęcie 

do oddziału sportowego, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których 

mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 

ustawy – Prawo oświatowe. 

4.  Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do 

oddziału sportowego. 

15 czerwca 2021 r.,  

godz. 9.00 

8lipca 2021 r. 

godz. 9.00 

5.  Potwierdzenie w formie 

pisemnego oświadczenia przez 

rodziców kandydata woli 

przyjęcia dziecka do oddziału 

sportowego. 

od 15czerwca 2021r.,  

od godz. 9.00 

do 18 czerwca 2021r. 

od 8lipca 2021 r. 

od godz. 9.00 

do 13 lipca 2021 r. 

6.  Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do oddziału 

sportowego. 

21czerwca 2021 r.,  

godz. 15.00 

14lipca 2021 r. 

godz. 15.00 

7.  Dostarczenie przez kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie do 

oddziału sportowego 

świadectwa ukończenia klasy 

programowo niższej. 

od 28 czerwca 2021r. 

do 30 czerwca 2021r. 

od 15lipca 2021 r. 

do 20 lipca 2021 r. 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom. 


