
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.706.2022 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym przy przyjęciu kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. ks. 

Ewalda Kasperczyka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śląskiej, dla której Gmina Gorzyce 
jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 5 oraz art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zmianami) w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa 
sportowego (Dz.U.2020 poz. 2138) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego (klasa czwarta) w Szkole Podstawowej im. ks. 
Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śląskiej, określa się na rok 
szkolny 2022/2023 następujące terminy: 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym (I i II etap) 

1. 
Złożenie pisemnego wniosku (przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 
o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej (oddziału sportowego) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

20 - 24 czerwca 2022 r. 

2. 
Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

do 1 lipca 2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. do 4 lipca 2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, woli przyjęcia do 
oddziału sportowego w postaci pisemnego oświadczenia. do 8 lipca 2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. do 11 lipca 2022 r. 

§ 2. W postępowaniu uzupełniającym do oddziału sportowego (klasa czwarta) w Szkole Podstawowej im. 
ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śląskiej, określa się na 
rok szkolny 2022/2023 następujące terminy: 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 
Złożenie pisemnego wniosku (przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata) 
o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej (oddziału sportowego) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. 
Weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, woli przyjęcia do 
oddziału sportowego w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

Rozpoczyna się 
po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego  
i powinno zakończyć się do 

31.08.2022 r. 

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śląskiej. 
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§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie BIP Urzędu 
Gminy w Gorzycach oraz na tablicach ogłoszeń w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina 
Gorzyce jest organem prowadzącym. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.706.2022 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym przy 
przyjęciu kandydatów do oddziału sportowego (klasa czwarta) w Szkole Podstawowej im. ks. Ewalda 

Kasperczyka w Turzy Śląskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turzy Śląskiej 

1. Do oddziału sportowego (klasy czwartej) w szkole podstawowej, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek 
sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba 
wolnych miejsc w oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria: 

Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba 
punktów 

1. 
Wielodzietność rodziny kandydata 

(rodzina wychowująca troje i więcej 
dzieci). 

Oświadczenie rodzica /prawnego opiekuna  
o wielodzietności rodziny kandydata 2 pkt. 

2. Niepełnosprawność kandydata. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 

ze zm.) 

2 pkt. 

3. 
 Niepełnosprawność jednego z 
rodziców/opiekunów prawnych 

kandydata. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 

ze zm.) 

2 pkt. 

4. 
Niepełnosprawność obojga 

rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata. 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 

ze zm.) 

2 pkt. 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
2 pkt. 
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niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 
ze zm.) 

6. Samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie. 

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 

2 pkt. 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 t. 

j.) 

2 pkt. 

4. W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie znajduje ust. 1, 2 i 3 odpowiednio. 
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