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REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLASY 4   

ORAZ NABORU UZUPEŁNIĄCEGO DO KLAS 5 - 8  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO STAL 

W RZESZOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

W roku szkolnym 2021/2022 ustala się następujące zasady naboru uczniów dla klasy 4 i naboru 
uzupełniającego do klas 5 – 8 do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL                  
w Rzeszowie: 

 

Uczniem klasy 4 – 8 Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie –       

(o specjalnościach: piłka nożna, tenis stołowy, sportowy taniec towarzyski)  

może być uczeń, który: 

1. Ukończył klasę programowo niższą z promocją do klasy programowo wyższej 
w innej szkole podstawowej; 

2. Przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia próby sprawności 
fizycznej; 

3. Uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (udział obowiązkowy),  

4. Uzyskał co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę z wychowania fizycznego; 

5. Uzyskał co najmniej dobrą ocenę roczną z zachowania; 

(w przypadku ucznia kl. 3 – wiążąca będzie pozytywna ocena opisowa dotycząca 

zachowania oraz sprawności fizycznej) 

6. w ustalonym terminie rodzice/opiekunowie złożą podanie (formularz do pobrania na 

stronie szkoły) o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami 

rekrutacyjnymi. 

 

W przypadku niespełnienia warunków 5 lub 6, przy jednoczesnym wysokim wyniku testu 

sprawnościowego, na wniosek rodzica Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przyjęciu 

ucznia do szkoły po ponownym rozpatrzeniu kandydatury. 
 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (do złożenia po ogłoszeniu wyników rekrutacji): 
 

a. kopia świadectwa ukończenia klasy programowo niższej szkoły podstawowej, 
 

b. zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej lub karta zdrowia zawodnika; 
 

c. deklaracja wyboru drugiego języka obcego (dotyczy tylko uczniów klasy VII, 

formularz do pobrania na stronie szkoły)) 
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d. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy); 

 

e. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 

z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica - jeśli dotyczy); 

 

f. jeśli rodzic wyraża chęć-kopię opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej 

w przypadku stwierdzonej dysfunkcji (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu 

potwierdzona za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy); 

 

g. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem); 

 

Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie www.stalsms.pl. 

Sekretariat udziela dodatkowych informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 

16:30 pod numerem telefonu 17 710 00 15. 

 

W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające 

z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich 

podstawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stalsms.pl/
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TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

MISTRZOSTWA SPROTOWEGO STAL W RZESZOWIE 

 

Rodzaj czynności 

Termin                             

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas IV-VIII szkoły 

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 08.03.2021 

do 09.04.2021 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* 
06.05.2021 

 godz. 9:00 

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji                      

o  uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 

wyników prób sprawności fizycznej 

 

21.05.2021 

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

28.05.2021 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej 

MS Stal w Rzeszowie o świadectwo szkolne 

 

od 28.06.2021 

do 09.07.2021 

Podanie do informacji publicznej listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
do 19.07.2021 

 

 

*Dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do prób sprawności 

 fizycznej w w/w terminie - zostaje wyznaczony termin uzupełniający dnia 03.06.2021 r.  

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla tych osób - 10.06.2021 r. 


