
PROCEDURA REKRUTACJI 

DO KLASY CZWARTEJ Z ODDZIAŁEM SPORTOWYM O PROFILU PIŁKA NOŻNA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ŚW. J. KANTEGO 

W ŚWILCZY  NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Podstawa prawna:  

1). Art. 137 w powiązaniu z art. 131 ustawy Prawo Oświatowe Dz.U 2018. 966                  

z późn. zm. 

2). Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

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

Informacje ogólne  

W roku szkolnym 2019/20 utworzony zostanie odział sportowy w klasie IV                        

o profilu piłka nożna, który realizował będzie cztery godziny podstawy 

programowej z wychowania fizycznego oraz sześciogodzinne ukierunkowane 

szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej. Klasa sportowa realizować będzie 

program szkolenia sportowego równolegle z programem nauczania ogólnego.  

I. Tryb tworzenia klasy sportowej  

1. Podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie utworzenia klasy 

sportowej.  

2. Opracowanie przez szkołę kilkuletniego programu szkolenia sportowego                       

o profilu piłka nożna.  

3. Uzyskanie pozytywnej opinii programu szkolenia sportowego, 

zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.   

4. Wystąpienie Dyrektora Szkoły do Wójta Gminy Świlcza  z wnioskiem                            

o utworzenie klasy IV z oddziałem sportowym.  

Wymagane załączniki:  

a. uchwała rady pedagogicznej w sprawie utworzenia klasy sportowej,  



b. program szkolenia sportowego,  

c. pisemne potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących obiektów, urządzeń 

sportowych zapewniających prowadzenie szkolenia sportowego,  

 II. Rekrutacja do klasy z oddziałem sportowym: 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. W skład komisji wchodzą:  

2). dyrektor szkoły,  

3). 2 nauczycieli wychowania fizycznego,  

4). przedstawiciel organu prowadzącego                                                                                                                                                                                              

5. Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie nie przekracza liczby wolnych miejsc, 

którymi dysponuje szkoła.  

III. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej jest:  

a) Ustalenie zasad rekrutacji,  

b) Prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego,  

c) Kwalifikowanie kandydatów,  

d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,  

e) Ustalenie listy przyjętych,  

Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do 

Dyrektora szkoły. 

 IV. O przyjęcie do klasy z oddziałem sportowym może ubiegać się kandydat 

który:  

a) Ma dobre wyniki w nauce oraz co najmniej dobre zachowanie,  

b) Posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,                              



c) Zaliczy próby test sprawności fizycznej, ustalony przez komisję i zdobędzie 

wymaganą liczbę punktów .  

d) Przedstawi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  

W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo przyjęcia mają 

uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowejw Świlczy  oraz dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

V. Wymagane dokumenty  

a) kwestionariusz o przyjęcie do klasy IV z oddziałem sportowym o profilu piłka 

nożna,  

b) oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej,  

c) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia,  

d) zgodę rodziców/ prawnych opiekunów.  

VI. Terminy rekrutacji  

a).  od 11.03 do 20.03.2019 r. – I termin 

 b) od 15.04 do 16.04 – II termin 

 c) od 21.03 do 22.03. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w hali 

sportowej szkoły w godz. od 900 - 1100 

 d) 23.03. udostępnienie wyników testu sprawności fizycznej na tablicy 

ogłoszeń, na stronie szkoły .  

 e) 17.04.2019 r. ogłoszenie listy przyjętych do klasy z oddziałem sportowym.  

VII. Testy sprawnościowe  

Przygotowują trenerzy - komisja 

O przyjęciu do klasy z oddziałem sportowym decydować będzie suma 

zdobytych punktów według testu sprawności fizycznej przygotowanego dla 

kandydatów. W teście sprawnościowym kandydat może uzyskać maksymalnie 

30 punktów.  



W szczególnych przypadkach będą brane pod uwagę warunki fizyczne                               

i predyspozycje do gry w piłkę nożną , oceniane przez komisję.  

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata na teście 

sprawnościowym komisja w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną może 

wyznaczyć nowy termin sprawdzianu.  

VII. Obowiązki ucznia klasy z oddziałem sportowym:  

1). Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych 

regulaminów.  

2). Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.  

3). Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich 

turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła oraz w obozach 

sportowych, których koszty ponoszą Rodzice.  

4). 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 lub umyślnego zniszczenia do ponoszenia 

odpowiedzialności materialnej.  

5). 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).  

6). Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie 

kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek trenera                                                        

w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą 

zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do klasy równoległej,                                          

a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia 

dziecka do innej szkoły.  

Załączniki: 

1) Kwestionariusz o przyjęcie do klasy z oddziałem sportowym, 

2) Oświadczenie i zgoda rodziców. 

 



  

 

  

 

  

 

 


