
 

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy IV – oddział sportowy   
w Szkole Podstawowej  nr 1  

Podstawa prawna  
Ustawa o systemie oświaty (Dz.U.  1991 Nr 95 poz. 425 ze zmianami). 

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

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 
 
Regulamin oddziału sportowego ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania oddziału sportowego 
oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tego oddziału.  
 
I. Zasady zapisu do oddziału sportowego:  
 Kandydatem do klasy czwartej – oddziału sportowego może być :  
1. Uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w szkole podstawowej,  
2. Wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,  
3. Wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,  
4. Jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się umiejętnościami 
potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego.  
5. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.  
6. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje rodziców (prawnych 
opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do szkoły.  
 
II. Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego.  
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej – oddziału sportowego dyrektor szkoły powołuje 
Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.  
1. W skład komisji wchodzą:  
a. dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,  
b. nauczyciele wychowania fizycznego,  
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:  
a. podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,  
b. prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,  
c. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,  
d. przeprowadza test sprawności ogólnej. Test sprawnościowy do klasy IV – oddziału sportowego 
obejmuje: 
- rzut piłką lekarską 1kg w przód, 
- skok w dal z miejsca, 
- bieg po kopercie, 
- testy związane z dyscyplinami sportowymi w oddziale sportowym. 
e. ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy IV – oddziału sportowego.  
3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie                
w terminie 2 dni od daty ogłoszenia list.  
4. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.  
5. Wymagana dokumentacja dziecka:  
a. podanie o przyjęcie do klasy IV – oddziału sportowego,  
b. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu,  
c. świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza szkoły),  
d. oświadczenie obydwojga rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się z programem klasy IV  
 – oddziału sportowego i wynikającymi z tego obowiązkami ucznia. 
 


