
REGULAMIN REKRUTACJI  

DO KLASY IV SPORTOWEJ I DO KLASY VII SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 

im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dz. U. z 

2017r., poz. 60) 

 Rozporządzenie MENS z dnia 15.10.2012r.r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz 

działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. 

U. 2012r., poz.1129) 

Zasady rekrutacji: 

1. Regulamin  ma na celu ustalenie zasad rekrutacji do oddziałów sportowych  sportowych klasy 

IV i VII szkoły podstawowej.  

2. W klasach sportowych będzie prowadzone szkolenie sportowe: 

a)  ogólnorozwojowe dziewcząt i chłopców w klasie IV, 

b)  w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt w klasie VII, 

c)  w dyscyplinie piłka nożna chłopców w klasie VII. 

3. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP nr 6 obwód 

szkolny.  

4. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie 

spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły. 

5. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:  

a. w roku rozpoczęcia nauki w klasie IV sportowej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat, 

(ur. 2007 r. lub 2008r.)  

b. w roku rozpoczęcia nauki w klasie VII sportowej 12 lub 13 lat (ur. 2004r lub 2005r.) 

c. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w 

dziedzinie medycyny sportowej,  

d. zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,  

e. osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych 

f. posiada zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej.  

6. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:  

a. wniosek  o przyjęcie do klasy  

b. ocena opisowa z I semestru klasy III lub oceny śródroczne klasy VI, 

c. dwie podpisane fotografie (nie dotyczy uczniów SP nr 6),  

d. oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej lub świadectwa 

ukończenia klasy VI szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów SP  nr 6),  

e. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 

f. pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej. 

7.   Terminy rekrutacji:  

a. do 21 kwietnia br. składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej wraz z oceną 

opisową z I semestru klasy III,  

b. 24 kwietnia br. o godz. 15.30 przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla 

kandydatów do klasy IV sportowej 

c. 25 kwietnia br. o godz. 15.30 przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla 

kandydatów do klasy VII sportowej,  

d. 09 maja, do godz. 14.00 - ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych,  



e. 16 maja br. do godziny 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do 

klasy IV i VII sportowej,  

f. 23 czerwca br. do godziny 15.00 składanie w sekretariacie oryginałów świadectw (nie 

dotyczy uczniów SP nr 6).  

8.    Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 15 maja br., do godziny 

12.00 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przychodni sportowo - lekarskiej.  

9.   W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej Dyrektor szkoły powołuje Komisję 

rekrutacyjną. 

10.    W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

a. wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,  

b. nauczyciele wychowania fizycznego,  

c. pedagog szkolny. 

11. Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa oświatowego: 

a. przeprowadza test sprawności ogólnej, 

b. dokonuje weryfikacji wymaganych dokumentów, 

c. ogłasza listę kandydatów przyjętych do klas sportowych. 

 12.  Kandydat, który przystępuje do testu sprawnościowego jest zobowiązany do posiadania                                                                              

oświadczenia rodziców o stanie zdrowia. 

13.  Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin 

tygodniowo, w tym:  

a. 6 godzin szkolenia sportowego ogólnorozwojowego dziewcząt i chłopców w klasie IV 

sportowej,   

b. 6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna 

chłopców w klasie VII sportowej, 

c. 4 godzin wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania klasy IV lub 

klasy VII szkoły podstawowej  

  

1. Załączniki do regulaminu: 
 

1. Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego - test sprawnościowy do klasy IV 

2. 2. Zasady przeprowadzania testu sprawnościowego - test sprawnościowy do klasy VII 

3. 2. Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej. 

4. 3. Wniosek o przyjęcie do VII klasy sportowej. 

5. 4. Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia kandydata. 

6. 3. 

 

http://sp85.edupage.org/files/test_sprawnosciowy%281%29.doc
http://sp85.edupage.org/files/test_sprawnosciowy%281%29.doc

