
REGULAMIN REKRUTACJI  UCZNIÓW  

DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU  PIŁKA  NOŻNA 

 W ZESPOLE SZKOLNO  PRZEDSZKOLNYM  W  KRASNEM 

na rok szkolny 2017/2018 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, 

poz. 2572 z  późn. zm.), 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 5 października 2012 roku w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych 

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

4. Statut Szkoły Podstawowej w Krasnem. 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Krasnem objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach 

oddziału sportowego. 

2. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Krasnem za zgodą organu prowadzącego 

tworzy od klasy czwartej oddział sportowy o profilu piłka nożna. 

3. W oddziale sportowym prowadzone jest szkolenie sportowe w dziedzinie piłki nożnej 

w ramach 10 godzin tygodniowo zajęć sportowych w oparciu o program szkolenia 

opracowany przez nauczyciela prowadzącego szkolenie. 

1) w ramach 10 godzin realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego 

przewidziane w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej. 

4. Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem nauczania 

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. 

5. Szkolenie prowadzone jest przez trzy kolejne lata szkolne dla co najmniej 20 uczniów.  

6. Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe do realizacji szkolenia sportowego 

w zakresie piłki siatkowej. 

7. Każdy rodzic/prawny opiekun oraz uczeń oddziału sportowego jest zobowiązany 

zapoznać się z niniejszym regulaminem, potwierdzić podpisem jego akceptację. 

§ 2 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

1. Do oddziału sportowego przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas III 

Szkoły Podstawowej w Krasnem, w dalszej kolejności – uczniowie z innych szkół 

(w miarę wolnych miejsc), którzy spełniają poniższa kryteria. 

2. Kryteria naboru do oddziału sportowego: 



1) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do 

uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny  sportowej, 

2) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do  

oddziału sportowego, 

3) dobre wyniki w nauce, 

4) uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej na warunkach 

ustalonych  przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, 

w którym jest prowadzone szkolenie. 

5) w  przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane warunki niż 

liczba wolnych miejsc w oddziale,  brane będą  pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej i utworzony zostaje ranking kandydatów. 

3. Zestaw prób sprawnościowych i punktację oraz termin przeprowadzenia testu 

sprawnościowego określa Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły 

w porozumieniu z polskim związkiem sportowym właściwym dla danego sportu, 

w którym jest prowadzone szkolenie.  

4. Do klasy czwartej sportowej może być przyjętych maksymalnie 24 uczniów, którzy 

uzyskali największą liczbę punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają 

wymagane kryteria.  

5. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału sportowego odbywa się w przypadku 

dysponowania wolnymi miejscami w oddziale. Kandydat musi spełnić wymagania 

proceduralne tak jak przy rekrutacji właściwej. 

§ 3 

WYMAGANE DOKUMENTY  

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego zobowiązani są do 

złożenia następujących dokumentów w sekretariacie szkoły:  

1) deklaracja udziału w naborze do oddziału sportowego (załącznik nr 1), 

2) podanie o przyjęcie do oddziału sportowego danej specjalizacji wraz z pisemną 

zgodą rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2), 

3) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu od lekarza 

medycyny sportowej – kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

§ 4 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Rekrutację do oddziału sportowego SP Krasne prowadzi Komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli zatrudnionych w SP Krasne. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący, 

2) nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Krasnem (co 

najmniej 2), 



3) wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krasnem (co 

najmniej 2). 

3. Zadania Komisji rekrutacyjnej: 

1) podanie do wiadomości kandydatom i ich rodzicom/prawnym opiekunom 

informacji o warunkach rekrutacji, 

2) prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminie, 

3) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli wychowania 

fizycznego, 

4) ustalenie liczby uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do oddziału klasy 

czwartej sportowej, 

5) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Komisja opracowuje listę kandydatów  i przedkłada ją do zatwierdzenia dyrektorowi 

szkoły. 

5. Przy ustalaniu listy kandydatów należy : 

1) dokonać weryfikacji obowiązkowej dokumentacji kandydata, 

2) ustalić listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału 

sportowego,  

3) podać  do publicznej wiadomości listę uczniów przyjętych do oddziału sportowego 

zatwierdzoną  przez dyrektora szkoły. 

6. Od ustaleń Komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie uczniów mogą się 

odwołać w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy przyjętych 

kandydatów . 

7. Odpowiedź wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Komisja rekrutacyjna sporządza 

w ciągu 5 dni. 

8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji rekrutacyjnej w terminie w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

Rozpatrzenie dyrektora nastąpi w terminie do 7 dni. 

9. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§ 5 

HARMONOGRAM REKRUTACJI: 

1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o udziale w naborze do 

oddziału sportowego – do 28.02.2017r. 

2. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do oddziału 

sportowego wraz z  orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu 

od lekarza medycyny sportowej – do 12.05.2017r. 

3. Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej – do 19.05.2017r. 

1) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie Komisja 

rekrutacyjna może wyznaczyć nowy termin sprawdzianu. 

4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów do oddziału 

sportowego – do 26.05.2017. 

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej – do 31.05.2017r. 



6. Rekrutację do klasy sportowej można przeprowadzić w trakcie roku szkolnego na 

wniosek ucznia, za zgodą rodziców, po spełnieniu opisanych wymagań. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

1. Uczniowie oddziału sportowego: 

1) zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów  

obowiązujących w Szkole. 

2) zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej poszerzonej 

o treści specjalistyczne z danej dyscypliny. 

3) dbają o aktualne badania lekarskie (jeżeli uczeń nie posiada aktualnego 

zaświadczenia, ma obowiązek uczestniczyć biernie w zajęciach (przebywa pod 

opieką nauczyciela, lecz nie uczestniczy aktywnie w zajęciach) do momentu 

dostarczenia zaświadczenia do nauczyciela). 

4)  mają obowiązek uczestniczenia  i reprezentowania szkoły we wszystkich 

turniejach i zawodach, w których bierze ona udział. 

a) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest 

ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, lecz odnotowywana 

jako „zawody”. 

5) zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski 

o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów 

sportowych. 

6) dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu 

sportowego. 

7) za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni 

przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na 

wniosek wychowawcy klasy,  w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia). 

8) nie podnoszący własnego poziomu sportowego i nie kwalifikujący się do dalszego 

szkolenia, na wniosek nauczyciela w  porozumieniu z wychowawcą klasy, za 

zgodą Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do 

innej klasy. 

9) sprawiający szczególne trudności  wychowawcze,  negatywnie wpływające na 

pozostałych uczniów,  na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą Rady 

Pedagogicznej mogą być przeniesieni do  klasy równorzędnej. 

 

 


