
                                                              

 

 

 

                
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ 

 

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 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego    

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek )Dz. U. 2017 poz. 610, 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r.              

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, 

szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2012 poz. 1129). 

II. Informacje ogólne: 

1. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 

2. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania 

ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie 

ramowego planu nauczania. 

3. 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 1. 

III. Zasady rekrutacji. 

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

a) wykazuje 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 szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

c) posiada pisemną zgodę rodziców(prawnych opiekunów) 

2. Wymagane dokumenty 

a) wniosek o przyjęcie do szkoły; 

b) skrócony odpis aktu urodzenia; 

c) dowód osobisty rodziców do wglądu; 

c) oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (w przypadku uczniów, 

którzy nie ukończyli w placówce I etapu edukacyjnego); 

d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub oświadczenie rodziców (załącznik nr 1). 

3. Terminy rekrutacji: 

a) złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej ogólnodostępnej                

z oddziałem sportowym od 01.03. -  14.03.; 

b) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w terminie dwóch tygodni od zakończenia 

przyjmowania dokumentacji; 

c) podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki do końca marca; 

d) weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków, dokumentów oraz kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w ciągu pięciu pierwszych dni roboczych 

kwietnia.; 

e) podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w drugim tygodniu kwietnia.; 

f) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia    

w trzecim tygodniu kwietnia; 

g) podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 25.04. 

4. Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym: 

a) złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej ogólnodostępnej                

z oddziałem sportowym od 26 - 27.04.; 

b) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w ciągu tygodnia od złożenia wniosków; 

c) podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki do dwóch dni roboczych po sprawdzianie; 



d) weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków, dokumentów oraz kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dwóch dni roboczych po ogłoszeniu wyników 

sprawdzianu.; 

e) podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ciągu drugiego tygodnia maja; 

d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

w dniach 20.05.; 

e) podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do 31.08. 

5.  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 p.2. 

5.  Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna: 

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor szkoły może powołać 

szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną: 

b) w skład komisji wchodzą:  

- wicedyrektor jako przewodniczący; 

- nauczyciel wychowania fizycznego wskazany przez dyrektora szkoły; 

- trener lub instruktor. 

c) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej: 

- prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi                      

w regulaminie; 

- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

- sporządzenie protokółu z postępowania kwalifikacyjnego; 

- wykonanie czynności weryfikacyjnych oraz ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy 

sportowej. 

6.  Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji o której mowa w pkt 5, jeżeli liczba 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej 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 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. 

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 sali gimnastycznej. 

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. Oświadczenie rodziców Załącznik nr 1 

2. Wniosek Załącznik nr 2 

3. Zgłoszenie Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Chwaszczyno, dnia …………………r. 

 

 

 

..........................................................  

(Imię i nazwisko) 

 

............................................................... 

(adres) 

 

tel. …………….........................……….. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że znane są mi wymagania zawarte w regulaminie   

rekrutacji do klasy sportowej  i wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki: 

 

.................................................................................................................................  

 

 do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie, do klasy 

sportowej o profilu siatkarskim. 

Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem 

wychowania fizycznego. 

 

 

......................................................... 
 

(Podpis rodziców) 

  

 


