ZARZĄDZENIE NR 43/2022
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klasy
czwartej do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dzierżoniowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834), oraz art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 137, art. 152 i art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082) zarządza się co następuje:
§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
do klasy czwartej do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 64.
§ 2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do klasy czwartej do oddziału
sportowego
w Szkole
Podstawowej
nr
3 im.
Komisji
Edukacji
Narodowej
w Dzierżoniowie, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora tej szkoły.
§ 3. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klasy czwartej do oddziału sportowego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, w tym składania
dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy czwartej do
oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie,
w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 określa załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy czwartej do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
§ 6. 1. Uczniem oddziału sportowego, może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły,
jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
2. W przypadku nie dokonania pełnego naboru do klasy czwartej do oddziału sportowego
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, oddział sportowy w klasie czwartej
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie nie zostanie utworzony
w roku szkolnym 2022/2023.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2022
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 28 stycznia 2022 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok
szkolny 2022/2023 do klasy czwartej do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im.
Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, w tym składania dokumentów na rok szkolny
2022/2023

Termin
Rodzaj czynności

Termin
postępowania
uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.03.2022 r.
do 15.03.2022 r.

od 1.06.2022 r.
do 7.06.2022 r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do
oddziału sportowego w szkole podstawowej

od 16.03.2022 r.
do 18.03.2022 r.

od 8.06.2022 r.
do 10.06.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do
oddziału sportowego w szkole podstawowej

do 25.03.2022 r.

do 13.06.2022 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do oddziału sportowego w szkole
podstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

28.03.2022 r.31.03.2022 r.

13.06.2022 r.15.06.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

04.04.2022 r.

15.06.2022 r.

6

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia

05.04.2022 r.11.04.2022 r.

20.06.2022 r.24.06.2022 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

20.04.2022 r.

24.06.2022 r.

8

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do oddziału
sportowego o świadectwo ukończenia klasy trzeciej
szkoły podstawowej oraz kartę zdrowia i aktualną
fotografię do legitymacji

najpóźniej do
30.06.2022 r.

najpóźniej do
30.06.2022 r.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2022
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 28 stycznia 2022 r.
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy czwartej do oddziału
sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, w tym
składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023

1. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
do klasy czwartej oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów,
którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub 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 danej szkole lub danym oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, 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 kryteria,
o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Kryteria te mają
jednakową wartość. Ustala się wartość każdego kryterium - 10 pkt.

Podpisany

3

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2022
BURMISTRZA DZIERŻONIOWA
z dnia 28 stycznia 2022 r.
Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im.
Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie w roku szkolnym 2022/2023
………………………………………………………….
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy - Rodzica/
Prawnego opiekuna kandydata
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dzierżoniowie
I. Dane osobowe kandydata i rodziców /opiekunów (tabelę należy wypełnić czytelnie literami
drukowanymi)
Dane osobowe dziecka - kandydata:
Imię ................................................... Drugie imię ...................................
Nazwisko ...................................................... PESEL ......................................................
Data urodzenia ....................................... Miejsce urodzenia ......................................................
Adres zamieszkania dziecka:
Ulica ..................................................................

nr domu ............. nr lokalu....................

Miejscowość ............................................ Kod pocztowy ......................................................
Województwo .................................................
Powiat ........................................................... Gmina ...........................................................
Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania:
Ulica ..................................................................

nr domu ............. nr lokalu....................

Miejscowość ............................................ Kod pocztowy ......................................................
Województwo .................................................
Powiat ........................................................... Gmina ...........................................................
……………………………………………………
data i podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów
Obowiązkowe załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające
bardzo dobry stan zdrowia kandydata.
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2. Oświadczenie Rodziców o wyrażeniu zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału
sportowego oraz na jego udział w treningach, obozach i zawodach sportowych oraz zgoda
rodziców/prawnych opiekunów na przeprowadzenie testów sprawnościowych (wzór stanowi
załącznik do wniosku).
………………………………………………..
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów
Dane osobowe Rodzica / Rodziców/ Opiekunów prawnych:
Imię i nazwisko matki / prawnej opiekunki: …………………………………………………………
telefon: …………………………......................... e-mail …………………………………………………………….....
adres zamieszkania:
Ulica ..................................................................

nr domu ............. nr lokalu....................

Miejscowość ............................................ Kod pocztowy ...........................................................
…………………………………………………….
data i podpis matki / prawnej opiekunki
Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna: ………………………………………………………
telefon: …………………………...................... e-mail…………………………………..........…………………………
adres zamieszkania:
Ulica ..................................................................

nr domu ............. nr lokalu....................

Miejscowość ............................................ Kod pocztowy ...........................................................
…………………………………………………….
data i podpis ojca / prawnego opiekuna
Oświadczam, że oboje rodziców posiadamy pełne prawa rodzicielskie i jedno z nas może
reprezentować interesy obojga w sprawach związanych z edukacją naszego dziecka - TAK lub NIE*
(zakreśl właściwą odpowiedź) *Jeśli NIE proszę wypełnić poniższe oświadczenie. Oświadczam, że
pełnię praw rodzicielskich posiada tylko…..………………….…………………………..……………… (jeżeli pełnię
praw rodzicielskich posiada jedna lub inna osoba należy wpisać jej imię i nazwisko oraz dostarczyć
odpowiednią dokumentację).
…………………………………………………….
podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów
Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną
…………………………………………………….
podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
…………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów
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Klauzula informacyjna (wzór):
Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr …..., z siedzibą
w Dzierżoniowie przy ulicy …...................... tel: ……………..............., e-mail: ......................................
2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci w naszej placówce
został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez: adres
e-mail: iod@cuw.dzierzoniow.pl lub adres pocztowy - poprzez przesłanie zapytania na adres
Inspektor Ochrony Danych Szkoły Podstawowej nr …........................................................
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ogólnego rozporządzenia i art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia
j/w o ochronie danych w celach określonych w: ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie
oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej.
4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane:
1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
2) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści;
3) jeśli jest niezbędne to do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej,
2) w zakresie oraz celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; inne
podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora (na podstawie umów
powierzenia).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych
i statutowych a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, oczywiście jeżeli nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa
oraz jeśli jest to technicznie możliwe.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną
danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa
lub Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO).
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3
Oświadczenie Rodziców/ Prawnych Opiekunów

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczał/a do klasy czwartej do oddziału sportowego oraz uczestniczył/a w treningach,
zawodach i obozach sportowych organizowanych przez szkołę. Jednocześnie wyrażam zgodę na
udział dziecka w próbach sprawności fizycznej przeprowadzanych w ramach rekrutacji do oddziału
sportowego.
………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis Rodzica / Rodziców / Prawnych opiekunów

Podpisany

7

Podpisany

8

