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PROCEDURA REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALASEWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

Na podstawie art. 20 zb ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2015r. poz. 2156 ze zm. oraz z 2016r. poz. 35 i 64) w związku z 11 Rozporządzenia MEN z dnia 

2 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1942), Rozporządzenia MEN z dnia 15 października 

2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, 

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

Rozporządzenia MENiS  z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów doszkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 

2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami) 

 

1. Warunki przyjęcia kandydata do klasy sportowej: 
1.1. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej (np. Wielkopolska Przychodnia Sportowo – Lekarska, ul. Reymonta 33, 
Poznań), 

1.2. posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy sportowej, 
1.3. uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, mieszczące się w 25 najlepszych 

wynikach  dla klasy I lub 24 dla klasy IV; 
próba sprawności fizycznej dla klasy I obejmuje 6 zadań sprawdzających wybrane cechy 
motoryczne: bieg na 50 metrów, skok w dal z miejsca, bieg 4x10 metrów, skłon tułowia, 
szybkość ręki, postawa równoważna; 
próba sprawności fizycznej dla klasy IV obejmuje 6 zadań sprawdzających wybrane cechy 
motoryczne: skok w dal z miejsca, bieg na 50 metrów, bieg wahadłowy 4x10 metrów, 
krążenia piłki po „ósemce”, kozłowanie slalomem, rzut do kosza.; 
maksymalna liczba punktów za każde zadanie wynosi 100,  

1.4. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas próby sprawności fizycznej 
kandydat podlega zasadom rekrutacji określonym przez organ prowadzący. 

2. Wymagane dokumenty: 
2.1. wniosek rekrutacji w systemie elektronicznym do klasy I sportowej w Szkole Podstawowej             

w Zalasewie, 
2.2. podanie o przyjęcie do klasy sportowej – klasa I lub klasa IV, 
2.3. opinia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawności 

fizycznej do klasy sportowej, 
2.4. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej do 25 kwietnia 2016r. 

 
3. Terminy rekrutacji: 
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 do 14.03.2016 wypełnienie wniosku w elektronicznym systemie naboru i złożenie wersji 
papierowej w sekretariacie szkoły, 

 21.03.2016 godz.17.00 termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla klasy I, 

 22.03.2016 godz.17.00 termin przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla klasy IV, 

 31.03.2016 godz.10.00 ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klas 
sportowych, 

 do 25.04.2016 zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny sportowej, 

 do 25.04.2016 złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy sportowej, 

 28.04.2016 godz. 10.00 ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas sportowych. 
4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

4.1. w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych Dyrektor powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.  

4.2. w skład komisji wchodzą:  

 wicedyrektor jako przewodniczący,  

 nauczyciele wychowania fizycznego,  

 trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku, 

 sekretarz szkoły. 
4.3. zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej: 

 prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy 
Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej w Zalasewie, 

 klasyfikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich, 

 ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej, 

 przeprowadza próby sprawności fizycznej, 

 sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. 
 

5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 
 

Załączniki do procedury: 

1. Karta informacyjna dla rodziców uczniów kandydatów do klas sportowych 
2. Podanie o przyjęcie do klasy sportowej I i IV 
3. Opinia lekarza rodzinnego 

 


