
 

Lista kandydatów przyjętych do oddziału 

sportowego* na rok szkolny 2022/2023 po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej – 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 

r. poz. 655) 

 

* Aby oddział mógł powstać (wymóg min. 20 uczniów zgodnie z § 2. 2. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 

2017 r.w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138): w oddziale sportowym są 

prowadzone zajęcia sportowe (…) dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w 

pierwszym roku szkolenia.), będzie prowadzony dodatkowy nabór w 

postępowaniu uzupełniającym zgodnie Art. 161 USTAWY z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).  
 

1. Nikodem Banasiak   

2. Zakharii Chepil    

3. Sebastian Gacek   

4. Wiktoria Gaćkowska   

5. Franciszek Gajda   

6. Wiktoria Ganc     

7. Anastazja Kos    

8. Jędrzej Kowalczyk   

9. Konstanty Kowalewski   

10. Karim Lechowski     

11. Wojciech Niemiec   

12. Lena Sadach    

13. Arien Sandvar    

14. Oliwia Tuka      

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-04-2022&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-04-2022&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-04-2022&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=29-04-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1082&qppozycja=1082
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=29-04-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=655&qppozycja=655
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-05-2022&qplikid=4254&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Doddzialow%2Di%2Dszkol%2Dsportowych%2Doraz%2Doddzialow%2Di%2Dszkol%2Dmis
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-05-2022&qplikid=4254&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Doddzialow%2Di%2Dszkol%2Dsportowych%2Doraz%2Doddzialow%2Di%2Dszkol%2Dmis
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=12-05-2022&qindid=4254&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=2138&qppozycja=2138
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-04-2022&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=29-04-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1082&qppozycja=1082
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=29-04-2022&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2022&qpnr=655&qppozycja=655


  

Najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia kandydata do oddziału 

sportowego klasy pierwszej wynosi 130 punktów. 

 

 

 

 

Skierniewice, dn.13.06.2022 r.                   Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

 

                                                                                   Karol Rzepecki    

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II dysponuje wolnymi miejscami  

w tworzonym oddziale sportowym klasy pierwszej;  

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy 

pierwszej odbędzie się  11 lipca 2022 r. godz. 16.00 - zbiórka kandydatów wraz  

z rodzicami- boisko szkolne; w próbach sprawności wezmą udział dzieci, które 

będą posiadały orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale 

sportowym lub szkole sportowej. 

 


