
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ZASADY ZAPISÓW NA ZAJĘCIA REKREACJI I SPORTU W KSOS W ROKU 

SZKOLNYM 2022/2023 

 

Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie dzieci z Gminy Miejskiej Kraków. 

 
1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 na wolne miejsca w Krakowskim Szkolnym 

Ośrodku Sportowym im Szarych Szeregów (dalej: KSOS) odbywać się będzie przy 
wsparciu specjalnego elektronicznego panelu rekrutacyjnego na stronie internetowej 

Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego - www.ksos.pl. 

2. Terminy rekrutacji zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszych zasad oraz 

dostępne są na stronie internetowej KSOS – www.ksos.pl  

3. Rekrutacja składająca się z dwóch etapów rozpoczyna się 23.05 i trwa do 27.06, 

poprzez opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

oraz list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy będą wywieszone przy recepcji 
w KSOS Centrum. 

4. Od 30 sierpnia do 2 września, dla osób przyjętych w poszczególnych sekcjach, będzie 
udostępniona możliwość zapisywania się na konkretny dostępny termin, dostosowany 
do poziomu zaawansowania dziecka. Wtedy również pojawi się harmonogram 
wszystkich zajęć wraz z podziałem na poziom zaawansowania i nazwiskiem instruktora 
prowadzącego zajęcia. 

5. Od 5 września od godziny 9:00 ruszy rekrutacja uzupełniająca dla osób, którym nie 

udało się do tej pory zapisać na zajęcia. Będzie się ona odbywać w formie zgłoszeń 
mailowych, na konkretny dzień  i godzinę, już bezpośrednio do instruktora 
prowadzącego dane zajęcia. Rekrutacja uzupełniająca będzie trwać do wyczerpania 
wolnych miejsc. 

6. Zapisu na zajęcia w trakcie rekrutacji uzupełniającej, może dokonać wyłącznie rodzic lub 

opiekun prawny dziecka poprzez mail instruktora prowadzącego zajęcia tj. 

imie.nazwisko@ksos.pl. 

7. W mailu rodzic podaje informację o chęci zapisu oraz dane dziecka (wiek i stopień 
zaawansowania) wraz z wybranym terminem oraz godziną zajęć. 

8. Mail zwrotny od instruktora prowadzącego jest gwarancją przyjęcia dziecka na zajęcia 
w danym roku szkolnym. 

9. Zapis elektroniczny obowiązuje na dany rok szkolny. Każdego roku wymagane jest 
ponowne zapisanie dziecka na dane zajęcia. 

10. W przypadku wyczerpania liczby miejsc w danej grupie, decyduje kolejność zgłoszeń 
mailowych. 

11. Liczebność grup jest zróżnicowana w zależności od wybranej sekcji sportowej i 
dostosowana do warunków bezpieczeństwa oraz miejsca prowadzenia zajęć. O limicie 
miejsc decyduje osoba prowadząca zajęcia. 

12. Zapisy elektroniczne dotyczą dzieci urodzonych w latach: 2004 – 2016 
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13. Zapisy dokonywane są do konkretnej grupy w danym dniu, dopasowanej do wieku oraz 

poziomu zaawansowania uczestnika. Harmonogram poszczególnych grup jest 

umieszczony na stronie http://centrum.ksos.pl/rekreacja-i-sport/ 

14. Dzieci z poza Gminy Miejskiej Kraków mogą zapisać się na zajęcia w po pierwszym 
etapie rekrutacji i po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Ośrodka. I etap naborów 
dobiega końca 19.09.2022r 

15. Możliwość zapisów obowiązuje przez cały rok szkolny. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. ”Szarych Szeregów” 
tel. +48 12 411 58 66 
sekretariat@ksos.pl 
31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6 
www.ksos.pl 
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