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REGULAMIN NABORU DO KLASY IV 

SPORTOWEJ O PROFILU GRY ZESPOŁOWE 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Podstawa prawna: 
 
 

a) Przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie 

oddziałów sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 

c) Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku. 
 

 

2. Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru                                    

i funkcjonowania klas sportowych, a także obowiązków uczniów oraz ich rodziców. 
 

3. Do klasy sportowej o specjalności gry zespołowe przyjmuje dzieci urodzone 

w 2008 oraz w roku 2007. 
 

4. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle                       

z programem nauczania obowiązującym w szkole podstawowej. 
 

5. Klasa sportowa oprócz czterech godzin przewidywanych podstawy 

programowej wychowania fizycznego, realizować będzie sześciogodzinne 

szkolenie sportowe. 

 

6. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystępuje                       

do próby sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tej próby jest 

przedłożenie przez kandydata oświadczenia o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych  podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych). 
 

 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji 

 

1. Kandydata powinien charakteryzować: 

 

- bardzo dobry stan zdrowia 
- wysoki poziom sprawności fizycznej 
- zdolność łączenia nauki ze sportem 
- zainteresowania sportowe. 

 

 

            2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej wraz z dokumentami 
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potwierdzającymi spełnienie kryteriów przez kandydata branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

Pierwszy termin naboru: 29.05.2017r., godzina 10:30 

 

Drugi termin naboru:  30.05.2017r., godzina 10:30 

 

 3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną. 

 

Pierwszy termin: od 29.05.05.2017r. 

 

Drugi termin: od 30.05.2017r. 

 

           

 3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. 

Termin: 31.05.2017r. 

 

Kandydatami na uczniów do klasy sportowej mogą zostać: 
- dzieci urodzone w roku 2007, 2008 

- uczniowie zamieszkali w obwodzie oraz poza obwodem szkoły. 
 

5.Procedura przyjęcia do klasy sportowej: 
 

- komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna analizuje: 

 wnioski o przyjęcie do klasy sportowej 
 pisemne oświadczenia zezwalające na udział w próbie sprawności fizycznej 

- ocenia testy sprawności fizycznej opisane w „Zestawie testów próby 

sprawności fizycznej ogólnej do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 6                     

w Szczecinku” (załącznik nr 1) 
 

Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje Komisją rekrutacyjno – 

kwalifikacyjna w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

 

 

Rozdział III 

Wymagane 

dokumenty 

 

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy sportowej. 
2. Zgoda na uczestnictwo w klasie sportowej 

3. Pisemne oświadczenie zezwalające na udział w próbie sprawności 

fizycznej. 

 

 

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów wyklucza z udziału w rekrutacji. 
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Rozdział IV 

Próba sprawności fizycznej ogólnej 
 

 

Kandydaci do klasy sportowej przystępują do próby sprawności fizycznej                       

po złożeniu wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej, która 

przeprowadza poniżej wymienione próby sprawności fizycznej: 

 

Próba sprawności fizycznej ogólnej (dziewczęta oraz chłopcy) 

 

1. Bieg na 30 m 

2. Trzy skoki obunóż w dal z miejsca dodawane 

3. Przewroty  w przód i w tył 

4. Kozłowanie piłki koszykowej między pachołkami 

5. Odbicia sposobem górnym piłki siatkowej. 

 

 

W poszczególnych próbach kandydaci uzyskują punkty do klasyfikacji ogólnej. 

 

 

 

 

Rozdział V 

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 
 

1. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przeprowadzająca próbę  

sprawności fizycznej powoływana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6                          

w Szczecinku. 

 

2. W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej przeprowadzającej próbę 

sprawności fizycznej wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego. 
 

3. Komisja : 

 

- przeprowadza próbę sprawności fizycznej ogólnej 
 

- sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 
 

 

Rozdział VI 

Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej 
 

1. Do klasy sportowej przyjętych zostanie min. 20 uczniów, a max. 28 uczniów, 

którzy uzyskali największa ilość punktów w próbie sprawności fizycznej                            

oraz otrzymali pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej. 
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2. Po zakończeniu prac szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 

sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej. 

 

3. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 
 

4. Po zakwalifikowaniu ucznia do klasy sportowej, rodzic zobowiązany jest 

dostarczyć opinię o stanie zdrowia kandydata wystawioną przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz złożyć Zgodę na uczestnictwo w klasie sportowej oraz Zgodę na 

wyjazdy/ wyjścia dziecka na zawody. 

 

5. Rodzicom  (opiekunom  prawnym)  przysługuje  możliwość  wniesienia  

odwołania od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych 

do klasy sportowej. 

 

6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest 

ostateczna. 
 
 
 

Rozdział VII                            

Obowiązki ucznia klasy sportowej 

 

1. Uczniowie   zobowiązani   są   do   przestrzegania   zasad   określonych                   

w    statucie i regulaminie szkoły. 

 

2. Rodzice uczniów klasy sportowej powinni dbać o aktualność badań 

lekarskich (aktualizacja badań co 6 miesięcy). 
 

3. Uczeń  klasy  sportowej  ma  obowiązek  uczestniczenia  w  zawodach 

szkolnych oraz międzyszkolnych,  do których zostanie powołany jako reprezentant 

szkoły. 

 

4. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczniowie klasy 

sportowej na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą rady 

pedagogicznej mogą zostać przeniesieni  przez  Dyrektora  szkoły  do  klasy  

równoległej  ogólnej. W przypadku uczniów spoza obwodu szkoły Rodzic 

zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły obwodowej. 
 

5. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego                                     

i nie kwalifikują się do  dalszego  szkolenia,  na  wniosek  nauczyciela                                       

w  porozumieniu      z  wychowawcą   i za zgoda rady  pedagogicznej  mogą  zostać  

przeniesieni  przez  Dyrektora  szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku 

uczniów spoza obwodu szkoły Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka                    

do szkoły obwodowej. 
 

6. Na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą, za zgodą Rady 

pedagogicznej, uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności 

wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, mogą zostać 

przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy równoległej ogólnej. W przypadku 
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uczniów spoza obwodu szkoły Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka                        

do szkoły obwodowej. 
 

7. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy                       

ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu                          

nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 
 

8. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, 

lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia 

szkolenia sportowego, uczeń przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego 

semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. 

 

9. Wszyscy   uczniowie   zobowiązani    są    do    przestrzegania    zasad    

określonych w powyższym regulaminie. 

 

10. Uzupełnienie klasy sportowej może nastąpić w wyniku pozytywnego 

przejścia testów sprawnościowych. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

I. W przypadku wolnych miejsc w klasie sportowej decyzję o dodatkowym 

postępowaniu rekrutacyjnym podejmuje Dyrektor szkoły. 
 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Zestaw testów próby sprawności fizycznej ogólnej do klasy IV sportowej                     

w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku. 

2. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy sportowej. 

3. Zgoda na uczestnictwo w klasie sportowej. 

4. Terminarz rekrutacji. 

5. Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna. 

6. Zgoda  rodziców na wyjazdy/ wyjścia dziecka na zawody sportowe.
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Załącznik  nr 1 

do Regulaminu Naboru  

do klasy czwartej sportowej 

 

Zestaw testów próby sprawności fizycznej ogólnej 

do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku 

 

 

 
a) Próba Sprawności Fizycznej Ogólnej: 

 
1) Bieg na 30 m. 

2) Trzy skoki obunóż w dal z miejsca dodawane 

3) Przewroty w przód i w tył 

4) Kozłowanie piłki koszykowej między pachołkami 

5) Odbicia sposobem oburącz górnym piłki siatkowej
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Załącznik  nr 2 

do Regulaminu Naboru  

do klasy czwartej sportowej 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ                  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU 

 
 

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 26.05.2017r. 
 

 

Data złożenia wniosku: Sposób dostarczenia wniosku:                                       

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 

 
          

Imię   

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/ nr 

mieszkania 
 Kod pocztowy  

 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 

(właściwe 

zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 

prawny 

Nie udzieli 

informacji 

Nie 

żyje 
Nieznany 

Rodzic 

mieszka 

za 

granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  
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Nr domu/ nr 

mieszkania 
 Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 

(właściwe 

zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 

prawny 

Nie udzieli 

informacji 

Nie 

żyje 
Nieznany 

Rodzic 

mieszka 

za 

granicą 

Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo  Powiat  

Gmina  Miejscowość  

Ulica  Dzielnica  

Nr domu/ nr 

mieszkania 
 Kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon dom/komórka  

Adres e-mail  

 

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z zasadami naboru do klasy sportowej                 

o profilu gry zespołowe tworzonej w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku. 

2. Oświadczam, że akceptuję regulamin naboru do klasy sportowej oraz obowiązki ucznia w 

klasie sportowej. 

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w próbie sprawności fizycznej, która odbędzie się 

w dniu 29.05.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku. 

4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

zawartych we wniosku o przyjęcie do klasy sportowej do celów związanych  z rekrutacją 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

nr  poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka 

na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci 

nieprzyjętych. 

 

 

………………………………                                                               ……………………………… 
 podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                podpis ojca lub opiekuna prawnego 
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Załącznik  nr 3 

do Regulaminu Naboru  

do klasy czwartej sportowej 

 

 

Szczecinek, dnia …………………r. 

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

(Imię i nazwisko) 

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

(adres) 

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

 

 

 

 
Zgoda na uczestnictwo w klasie sportowej 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka od roku szkolnego 2017/2018 

 

 

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

do klasy sportowej - Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku o profilu gry zespołowe 

Oświadczam,  iż  znane  są  mi  wymagania  zawarte  w  regulaminie  naboru  do klasy 

IV  sportowej.  Zobowiązuję  się  jednocześnie  do  ścisłej  współpracy  z  wychowawcą  

klasy i nauczycielem wychowania fizycznego, akceptuję regulamin naboru oraz obowiązki 

ucznia  w klasie sportowej. 

 

 

 

( Podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

…………………………………………….
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Załącznik  nr 4 

do Regulaminu Naboru  

do klasy czwartej sportowej 

 

Termin próby sprawności fizycznej ogólnych do klasy IV sportowej                  

w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku: 

 
    Pierwszy termin 

29 maja 2017r. godz. 10:30 – sala gimnastyczna/boisko szkolne SP nr 6                                

w Szczecinku. 

 

Drugi termin (uzupełniający) 
 

30 maja 2017r. godz. 10:30 – sala gimnastyczna/boisko szkolne SP nr 6                                 

w Szczecinku. 

 
 

 
 

Maksymalnie 2 dni przed terminem próby 

sprawności fizycznej, w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Szczecinku, należy złożyć 

dokumenty ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy 

sportowej.
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Załącznik  nr 5 

do Regulaminu Naboru  

do klasy czwartej sportowej 

 

Szczecinek, dnia .............. 20.... r.  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 
Oświadczam, że moja córka/ mój syn 

 

.................................................................................................................... 
Imię i nazwisko dziecka 

 jest kandydatem do oddziału sportowego w klasie IV SP nr 6 w Szczecinku, 

 jest zdrowy (a) i nie ma przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w próbach sprawności fizycznej, przeprowadzanych                                                 

w  ramach rekrutacji, organizowanej przez szkołę. 

 

Szczecinek, ............................................                                         .............................................................. 

                                                                                           podpis rodziców/ prawnych opiekunów 

 

 

 

 
W przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy sportowej wyrażam zgodę na jego udział                                              

w zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz reprezentowaniu szkoły             

we wszystkich zawodach sportowych, w których placówka bierze udział. Zapoznałam/em się                                  

z Regulaminem Rekrutacji Uczniów do klasy IV sportowej o profilu gry zespołowe w Szkole 

Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku. 

 

                                                  ..........................................................................  
                                                                            podpis rodziców/ prawnych opiekunów
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Załącznik  nr 6 

do Regulaminu Naboru  

do klasy czwartej sportowej 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZDY/WYJŚCIA DZIECKA NA ZAWODY SPORTOWE 

W ROKU SZKOLNYM ........................................ 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd/wyjścia mojego  

syna/córki *.................................................................... 

z klasy ......... na zawody sportowe związane z dyscypliną którą realizuje w klasie sportowej 

1. ......................................................................                      ................................... 

Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna)                               podpis 

2. ......................................................................                      ................................... 

Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)                                 podpis 

B. Jednocześnie informuję, że syn/córka*: 

 choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby 

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

 zażywa/nie zażywa* na stałe leki 

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

 jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)* 

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

 dobrze/źle* znosi jazdę autokarem 

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

 inne uwagi 

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

C. PESEL syna/córki ........................................................................................................... 

D. Dane osobowe uczestnika: 

o adres zamieszkania: .............................................................................................. 

o telefon domowy wraz z numerem kierunkowym: ................................................ 

o seria i numer paszportu: ....................................................................................... 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam ................................................................... 
                                                                                                Czytelny podpis i data 

 

 

*niewłaściwe skreślić (w części B w przypadku odpowiedzi twierdzącej podać uzasadnienie) 
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