
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV ORAZ VII SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 

1290, 1669 i 2245) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 

innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017r. poz.1546). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2017r.                   

w sprawie oddziałów sportowych i szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego 

(Dz. U. z 2017r., poz.671).  

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018r. poz. 1263). 

5. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. 

 

II. W roku szkolnym 2019/2020 tworzy się klasę IV oraz VII o profilu piłka 

siatkowa. 

1. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie 

ukierunkowanym w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt i piłka siatkowa 

chłopców.  

2. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony obwód 

szkolny. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się pod warunkiem, że szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy   w 

szkole. 

3. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:  

 w roku rozpoczęcia nauki w klasie IV sportowej ukończył klasę trzecią lub 

szóstą z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu.  

 wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę        

w dziedzinie medycyny sportowej,  

 zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,  

 złożył podanie o przyjęcie do klasy sportowej. 

4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie naboru do ww. klas jest 

przedłożenie w sekretariacie szkoły przed przystąpieniem do testu ogólnej 

sprawności fizycznej następujących dokumentów: 

 

 podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej, 

 zgodę od lekarza pierwszego kontaktu lub oświadczenie rodzica o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego. 

5. Terminy rekrutacji:  

 Od 11 marca do 18 marca br. składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej,  

 Od 20 marca do 26 marca br. przeprowadza się próby sprawności fizycznej            

( uczeń zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego i butów sportowych 

oraz zgody od lekarza pierwszego kontaktu lub oświadczenia rodzica o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego),  



 27 marca br. następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej,   

 28 marca br. do godziny 16.00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy 

sportowej,  

 28 marca – 3 kwietnia do godz. 16.00 złożenie potwierdzenia woli zapisu 

dziecka do klasy sportowej, 

 4 kwietnia końcowe wyniki rekrutacji do klas sportowych,  

 Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 21 

czerwca br. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania 

sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej           

w przychodni sportowo – lekarskiej. 

6. W celu przeprowadzenia kwalifikacji do oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa 

Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Kwalifikacyjną. 

 

a. W skład komisji wchodzą : 

 przewodniczący komisji: wicedyrektor d/s sportu, 

 zespół nauczycieli – trenerów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. 

 

b. Do zadań Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej należy: 

 prowadzenie naboru, 

 przeprowadzenie testu ogólnej sprawności fizycznej wg. programu opracowanego 

przez PZPS,  

 ustalenie listy uczniów przyjętych do oddziałów sportowych o profilu piłka siatkowa, 

 sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego. 

 

c. Do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa przyjętych zostanie maksymalnie 28 

uczniów, którzy: 

pozytywnie zaliczą test sprawnościowy, 

 osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce, umożliwiające pogodzenie intensywnego 

treningu z wysokim poziomem nauczania oraz brak zastrzeżeń w strefie 

wychowawczej, 

 wykazują zainteresowanie oraz zaangażowanie w dotychczas organizowane zajęcia 

sportowe, 

 posiadają osiągnięcia w zawodach sportowych w latach poprzednich, 

 posiadają zgodę rodziców na członkostwo klubie współpracującym z oddziałem 

sportowym oraz respektowanie regulaminu oddziału sportowego w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu,  

 uzyskają akceptację Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej. 

 

d. Od decyzji Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do 

Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

e. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Szkolnej Komisji 

Kwalifikacyjnej, w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom. 

 

h. Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie opisanej w pkt e jest ostateczna. 



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

tygodniowo, w tym:  

 6 godzin szkolenia sportowego,  

 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły 

podstawowej.  

8. Postanowienia końcowe 

a. W trakcie trwania etapu edukacyjnego w przypadku wystąpienia wolnych miejsc w oddziale  

sportowym o profilu piłka siatkowa - istnieje możliwość przeprowadzenia uzupełniającego  

postępowania rekrutacyjnego w późniejszym terminie. 

b. Zasady naboru do oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa podawane są do publicznej 

wiadomości między innymi poprzez ich publikację na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Tłuszcz 

 

 

 

 

 

Beata Dzięcioł 

 

 

 

 

 

 

Badania lekarskie sportowe można wykonać w następujących placówkach: 

1. Poradnia medycyny sportowej SP ZOZ - MOZ, ul. Mickiewicza 18, 05-220 Zielonka 

2. Centrum Medyczne MARVIT, ul. Kościelna 38, 05-200 Wołomin 

http://rynekmedyczny.polki.pl/SP_ZOZ_MOZ_w_Zielonce,Zielonka,Mickiewicza,ZOZ,1687565
http://rynekmedyczny.polki.pl/Centrum_Medyczne_MARVIT,Wo%C5%82omin,Ko%C5%9Bcielna,ZOZ,1643416,2268367

