
REGULAMIN  
 

REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW i PIŁKA SIATKOWA 

DZIEWCZAT 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W PIEKOSZOWIE 

rok szkolny 2023-2024 

 

 
I. PODSTAWA PRAWNA. 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

(Dz. U. z 2004 r.Nr26, poz.232); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 126, poz.1078) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2017 w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 2011, poz.671) 

 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. W Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie utworzona zostanie jedna 

klasa sportowa dla co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolnym do której 

będą uczęszczać chłopcy i dziewczęta. Klasa będzie realizowała oprócz czterech godzin 

podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane 

szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej i piłki siatkowej. 

2. Uczniowie z klasy sportowej realizują 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 

zaświadczenia od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

tym teście lub podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2. 

 

 

III. ZASADY REKRUTACJI. 

 

5. O przyjęciu do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportu lub innego 

uprawnionego lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 

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

fizycznej, ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

c) posiada pisemną zgodę rodziców(prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy 

sportowej 

6. Wymagane dokumenty 

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły-klasy sportowej 

2. Dwie podpisane fotografie; 



3. Oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej; 

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 

5. Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej 

6. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem klasy 

sportowej 

7. Komisja dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu komisji. 

8. Terminy rekrutacji: 

 

a) Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły (załącznik nr 1): 

Termin rekrutacji:    06-10.03.2023  

Termin rekrutacji uzupełniającej 19-22.06.2023 

 

b) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w terminie : 

➢ I termin 14 marca (wtorek) godz. 15:00 

➢ II termin 15 marca (środa) godz. 15:00 

 

9. W terminie 23.03.2023 podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listę 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali 

pozytywny wynik testu sprawności fizycznej, a dla naboru uzupełniającego w terminie 

27.03.2023r.  

10. W terminie 03.04.2023 podanie do publicznej wiadomości przez komisje listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału sportowego, a dla naboru 

uzupełniającego w terminie 28.06.2023. 

11. W terminie od 04-14.04.2023 rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do 

klasy sportowej mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2), w którym 

wyrażą zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej, a w przypadku naboru 

uzupełniającego w terminie 29.06 - 03.07.2023 r.  

12. W terminie 23-28.06.2023 składanie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia 

klasy programowo niższej oraz w terminie 03-05-07.2023 dla naboru uzupełniającego. 

13. W terminie 30.06.2023 do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego, a w 

przypadku naboru uzupełniającego w terminie 05.07.2023 do godz. 15.00 

14. Rodzice/prawni opiekunowie w terminie do dnia 05-07-2023 dostarczają zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportu 

lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15. Rekrutacje do klasy sportowej można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na wniosek 

ucznia za zgoda rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciela lub trenera po spełnieniu 

opisanych wymagań w p.3. 

16. Szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna: 

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej szkoły 

podstawowej, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-

kwalifikacyjną: 

b) w skład komisji wchodzą:  

➢ dyrektor,  

➢ wicedyrektor jako przewodniczący; 

➢ nauczyciel wychowania fizycznego wskazany przez dyrektora szkoły; 

➢ trener lub instruktor. 

c) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej:  

➢ opracowanie regulaminu; 

➢ prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w 

regulaminie; 

➢ przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

➢ sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego;  

➢ ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej. 



 

17. Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowej uwzględnia się opinie trenera lub 

instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinie lekarza wydającego zaświadczenie, o 

którym mowa w pkt 2.4. 

18. 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. 

19. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na 

piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list. 

20. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna



IV. TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 

 



 



 
 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRZYKŁAD WYLCZENIA: 

POZIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ - DZIEWCZĘTA 

Do IV-ej klasy: 

Próby do wyboru (3 z 4): 

• Wzrost -152 cm - 9 pkt. 

• Skok w dal z miejsca -109 cm - 5 pkt., 

• Rzut piłka palantową – 25,5 m -10 pkt. 

• Bieg wahadłowy -21, 25 sek. -10 pkt., 

Próba obowiązkowa: 

• Ocena ekspercka próby naprzemiennych odbić sposobem oburącz górnym i dolnym - np. 13 pkt. 

SUMA PUNKTÓW Z NAJLEPSZYCH 4 OCEN: 9 + 10 + 10 + 13 = 42 pkt. (odrzucamy najniższą ocenę-5 p-ów). 

Skoro minimum przyjęcia do IV klasy Szkoły Podstawowej jest 20 p-ów zawodniczka uzyskała minimum punktowe, które przekroczyła o 

22 punkty. 

W przypadku uzyskania wyników lepszych od poniżej punktowanych norm wpisujemy 25 punktów 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

V. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

 

21. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 

obowiązujących w szkole. 

22. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 

23. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie. 

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

w których bierze udział szkoła. 

25. 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 sali 

gimnastycznej. 

26. 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). 

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

szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawca klasy, za zgoda rady 

pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy 

28. ogólnodostępnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia 

dziecka do szkoły rejonowej. 

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

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

 

1. Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej  

2.  Oświadczenia 

3. Opinia wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


