
 

 
Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego publicznego pięcioletniego 

Technikum Nr 6 w zawodzie technik mechanik dla absolwentów ośmioklasowej 
szkoły podstawowej 

w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy 
na rok szkolny 2020 /2021 

 
 
Podstawa prawna:  
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 
610), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) 

 
 

Rozdział I  
 

Warunki rekrutacji 
 

 
§ 1. 

O  przyjęciu  kandydatów  do  klasy  pierwszej oddziału sportowego w dyscyplinie piłka nożna 
Technikum Nr 6 w zawodzie technik mechanik (CNC)  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  im.  Mikołaja  
Kopernika  w Świdnicy decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 
 

§ 2. 
1. Komisja przeprowadza rekrutację w oparciu na podstawie testów próby sprawności fizycznej 

opracowanych przez klub sportowy „GRYF ŚWIDNICA”, z którym szkoła podpisała porozumienie  
współpracy. 

2.  Test próby sprawności fizycznej stanowi załącznik do Regulaminu. 
 

§ 3. 
Kandydat  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  oddziału sportowego  może  otrzymać z testów próby 

sprawności fizycznej maksymalnie 60 punktów. 
 

§ 4. 
O przyjęciu do danego oddziału klasowego decyduje ranking punktów uzyskanych z testów próby 
sprawności fizycznej. 

§ 5. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z testów próby sprawności fizycznej, o kolejności 
przyjęcia decydować będą kryteria ogólne rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, zawarte  
w oddzielnym regulaminie. 
 

Rozdział II  

 

Przyjmowanie  wniosków i kwalifikowanie do szkół 

 
§ 6. 

1. Kandydaci do oddziału sportowego w dyscyplinie piłka nożna Technikum Nr 6 w zawodzie technik 
mechanik (CNC) składają  wniosek o przyjęcie wraz z deklaracją udziału w próbie sprawności 
fizycznej w sekretariacie szkoły w terminie od 15 do 22 czerwca 2020 roku.  

 
 
 



2. W okresie czasowego ograniczenia pracy szkoły wniosek może zostać złożony elektronicznie na 
adres: rekrutacja@zsm.swidnica.pl. Musi on być wcześniej wydrukowany, podpisany i zeskanowany. 

 
§ 7. 

Testy próby sprawności fizycznej odbędą się w dniach 29 i 30 czerwca 2020 roku na obiekcie 
sportowym Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy. W okresie czasowego 
ograniczenia pracy szkoły testy odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących  
w okresie zagrożenia epidemiologicznego.  

 

§ 8. 
2 lipca 2020 roku Komisja Rekrutacyjna udostępni na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  szkoły listę 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z testów próby sprawności fizycznej.  W okresie 
czasowego ograniczenia pracy szkoły listy zostaną opublikowane również na stronie internetowej szkoły 
zsm.swidnica.pl. 

 

§ 9. 
Po ogłoszeniu wyników testów próby sprawności fizycznej obowiązują zasady ogólne dotyczące 
terminów i dokumentacji rekrutacji określone w Regulaminie Rekrutacji do klas I publicznych 
pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły 
podstawowej. 

 
§ 10. 

 
Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2020 r. do czasu zakończenia rekrutacji na rok szkolny 

2020/2021. 
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