
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ 

O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW, PIŁKA SIATKOWA DLA DZIEWCZĄT 

W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. 

 

I. Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  

 

II. Informacje ogólne. 

1. W roku szkolnym 2017/2018 utworzona zostanie jedna klasa sportowa z podziałem na dziewczęta  

i chłopców, realizująca cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego  

i sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu: piłka nożna dla chłopców, piłka 

siatkowa dla dziewcząt. 

2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia 

ogólnego właściwym dla danego typu szkoły. 

3. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez 

dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

4. Warunkiem przystąpienia ucznia do testu sprawności fizycznej jest wcześniejsze złożenie 

orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o posiadaniu bardzo 

dobrego stanu zdrowia, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście. 

III. Zasady rekrutacji. 

1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej; 

b) uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej, 

ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną /załącznik nr 1/ 

2. Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz:/załącznik nr 2/ 

b) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

3. Rekrutację do klasy sportowej można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia 

za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciela lub trenera po spełnieniu opisanych wymagań 

w pkt. 2. 

 

 



4. Terminarz rekrutacji: 

a) 24.04.2017 - 20.05.2017 składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej przez rodziców /prawnych 

opiekunów dziecka, 

b) 22.05.2017 – 26.05.2017 testy sprawnościowe przeprowadzone przez komisję rekrutacyjno – 

kwalifikacyjną, 

c) 09.06.2017 wywieszenie listy z dziećmi przyjętymi do klasy sportowej zakwalifikowanych przez 

komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, 

5. Szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna: 

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno - kwalifikacyjną; 

b) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej: przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 

oraz ustalenie listy przyjętych do klasy sportowej. 

6. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o 

przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

7. Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowej uwzględnia się opinię trenera lub instruktora 

prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1a. 

8. W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w klasie sportowej, przy spełnieniu takich 

samych warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z rejonu szkoły. 

9. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie 

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list. 

10. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących 

w szkole. 

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportu. 

4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w 

których bierze udział szkoła. 

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, 

troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia 

odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z hali sportowej. 

6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być 

zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek 

wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem). 

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego 

szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady 

pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej, a w 



przypadku uczniów spoza rejonu rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły 

rejonowej. 

8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie 

wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy, za zgodą rady 

pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej, a w 

przypadku uczniów spoza rejonu rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły 

rejonowej. 

9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu. 

Załączniki do regulaminu: 

1. Test sprawnościowy 

2. Kwestionariusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr1 

 

TEST SPRAWNOŚCIOWY DO KLASY IV SPORTOWEJ 

1. BIEG ZWINNOŚCIOWY  (4 x 10m) 

Wykonanie: 

Na sygnał „na miejsca” dziecko staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie do drugiej linii  

( odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek  

( klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w 

półkolu. 

2. BIEG WYTRZYMAŁOŚCIOWY 300 m 

Wykonanie: 

Bieg okólny na hali sportowej. 

3. SKOK W DAL Z MIEJSCA 

Wykonanie: 

Skok w dal z miejsca obunóż. 

4. RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ  

Wykonanie: 

Rzut wykonywany z rozbiegu, jednorącz. 

 

5. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ ZNAD GŁOWY W PRZÓD 

Wykonanie: 

Uczeń trzymając piłkę oburącz wykonuje rzut kilogramową piłką lekarską znad głowy w przód.  

6. SKOKI PRZEZ SKAKANKĘ 

Wykonanie: 

Skoki przez skakankę w ruchu na wyznaczonym przez pachołki odcinku. 

 

WYNIKI 

W każdej konkurencji uczeń otrzymuje punkty. 

O miejscu decyduje liczba zdobytych punktów. 

 

 



 

 

 

załącznik nr 2 

Wysokie Mazowieckie, dn.……………………….. 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ 

 

       Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna/chłopcy/, 

piłka siatkowa /dziewczęta/, w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem 

Mazowieckiem, ul. Kościelna 1 

 

Dane o kandydacie: 

1.   Nazwisko i imię:……………………………………………………………………… 

 

2. Data i miejsce urodzenia:……..……………………………………………………….. 

 

3. PESEL: ………………………………………………………………………………… 

 

4. Adres zamieszkania: ....................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Adres zameldowania: ………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Imiona i nazwisko rodziców  (lub prawnych opiekunów):…………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………… 

 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do klasy IV sportowej w Szkole 

Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem 

 

                                                                                         _______________________________                                                                                           

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, 

zawodach i obozach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do 

dalszego szkolenia na podstawie opinii trenera lub zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku 

szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego lub innej szkoły.  

 

 

  ______________________________________ 

                                                                           (data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą  

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)  

 



 

                                                                          _____________________________________ 

                                                                           (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 


