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ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA 

NOŻNA I LEKKOATLETYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. GEN. J. BEMA W SUSZU  

– rok szkolny 2023/2024 

  

 

 

Podstawa prawna:  

1. USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 

2572 ze zmianami).   

2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) 

3. USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078) 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 października 

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

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

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 2017 r. w 

sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. 

U. z 2017r., poz. 671) 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i 

szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2019 poz. 413) 
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ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne 

 

1. Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Suszu, za zgodą organu prowadzącego, 

prowadzi nabór kandydatów do klasy IV w zakresie klasy sportowej o profilu piłka 

nożna oraz lekkoatletyka. 

2. Nabór uczniów do klasy sportowej rozpocznie się 13 marca 2023 roku w oparciu o 

zasady rekrutacji do oddziału sportowego klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Suszu. 

3. Naboru uczniów do klasy sportowej dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły 

4. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zamierzających uczęszczać do klasy sportowej 

mają obowiązek złożenia:  

a. Wniosku o przyjęcie kandydata do czwartej klasy szkoły podstawowej  

(Załącznik nr2).  

b. Do wniosku dołącza się:  

 pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów na realizację programu szkolenia 

w wybranej dyscyplinie sportowej (Załącznik nr3),  

 orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w 

oddziale sportowym, 

 w przypadku ucznia z innej szkoły dokumenty określone we wniosku (Załącznik 

nr2) 

 w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia rekrutacji po pierwszym etapie 

rodzice zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata dodatkowych kryteriów, tj. oświadczenie o 

wielodzietności rodziny kandydata, prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem, dokumenty potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą 

 dokumentację potwierdzającą osiągnięcia sportowe (komunikat końcowy 

zawodów, ksero dyplomów, nadanie klasy sportowej itp.),  

5. Wymienione wyżej dokumenty rodzice/prawni opiekunowie dostarczają w wyznaczonym 

terminie – od 13 marca do 5 kwietnia 2023r. i składają je w gabinecie wicedyrektorów. 
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6. Spośród wyłonionych uczniów, z największą ilością punktów, wybrana zostanie 26 

osobowa grupa ćwiczebna (13 uczniów do klasy o profilu piłka nożna oraz 13 uczniów 

o profilu lekkoatletyka), która od nowego roku szkolnego będzie stanowić klasę 

sportową, realizującą zajęcia z piłki nożnej lub lekkoatletyki. 

7. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynosi 10 

godzin w ciągu tygodnia, w tym 4 godziny są przeznaczone na realizację programu 

nauczania zgodnego z podstawą programową, zaś 6 godzin w formie zajęć 

specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportowej. 

8. W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć na podstawie decyzji dyrektora szkoły. 

9. Choroba, uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy 

sportowej wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie 

ucznia do innego oddziału klasowego. 

10. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów uczeń, mimo zwolnienia z zajęć z 

wychowania fizycznego, może kontynuować naukę w klasie sportowej. 

11. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 

12. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania 

zatwierdzony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacyjnego i opracowany na 

podstawie ramowego planu nauczania. 
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ROZDZIAŁ II 

Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej 
 

1. Warunki przyjęcia kandydata do klasy sportowej.  

a. Do klasy czwartej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów klasy III Szkoły 

Podstawowej im. gen. J. Bema w Suszu oraz uczniów klasy III zamieszkałych poza 

obwodem szkoły, których rodzic/prawny opiekun złoży wniosek (załącznik nr 2).  

b. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, do klasy sportowej przyjmuje się 

kandydatów, którzy: 

 posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej 

 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału 

(załącznik nr 3), 

 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale: 

 test sprawności fizycznej dla kandydatów w zakresie piłki nożnej - 

załącznik nr 4 

 test sprawności fizycznej dla kandydatów w zakresie lekkiej atletyki – 

załącznik nr 5 

c. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w 

pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, 

d. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

następujące kryteria*: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

*każde z powyższych kryteriów ma tę samą wartość punktową 
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e. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria:  

 szczególne osiągnięcia (zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe, w zakresie 

aktywności społecznej), 

 dobre wyniki w nauce i brak problemów wychowawczych 

2. Komisja rekrutacyjna  

a. Decyzję o przyjęciu kandydata do IV klasy sportowej o profilu piłka nożna i 

lekkoatletyka” w Szkole Podstawowej im. gen J. Bema w Suszu podejmuje dyrektor 

szkoły po zapoznaniu się z protokołem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w skład której 

wchodzą:  

  wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej, 

  co najmniej dwóch nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w danej 

szkole, 

b. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

  przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 

  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, 

  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, 

  podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów. Informacje o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu do klasy czwartej sportowej szkoły podstawowej. 

Informację o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz 

informację o liczbie wolnych miejsc, opatrzonej datą i podpisem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, sporządzenie protokołu postępowania 

rekrutacyjnego.  

c. Komisja przyjmuje kandydata do czwartej klasy sportowej, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane 

dokumenty.  

d. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do końca sierpnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 

postępowanie rekrutacyjne.  
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ROZDZIAŁ III 

Procedura odwoławcza 

  

1. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

oddziału. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

3. Rodzicom/prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo odwołania do dyrektora 

szkoły od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.   

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Prawa ucznia klasy sportowej 

  

1. Uczniowie mają prawo korzystać z pomocy dyrektora, nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności 

pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

2. Uczeń klasy sportowej ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela ze sprzętu 

sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły 

3. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w 

dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „uczeń zwolniony”. 

4. Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły.  
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ROZDZIAŁ V 

Obowiązki ucznia klasy sportowej 

  

1. Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do:  

a. przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,  

b. dbania o aktualne badania lekarskie, 

c. uczestniczenia we wszystkich zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz 

pozostałych zawodach sportowych w których bierze udział szkoła, 

d. przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz 

przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej. 

2. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uzupełnić wszystkie braki w nauce wynikające z 

jego nieobecności na lekcjach z powodu uczestniczenia w turniejach i zawodach. 

3. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może być 

zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy – na 

wniosek nauczyciela w-f w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

4. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie 

wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela w-f lub wychowawcy klasy, 

za zgodą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do klasy 

ogólnodostępnej. 

5. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, przenosi się od nowego 

roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału, działającego na zasadach ogólnych.  

 

Rozdział VI 

 Postanowienia końcowe 

  

1. W przypadku wolnych miejsc w klasie sportowej decyzję o dodatkowym postępowaniu 

rekrutacyjnym podejmuje dyrektor  

2. Zasady rekrutacji do klasy sportowej wchodzą w życie z dniem podpisania.  

3. W przypadkach budzących wątpliwość ostateczna interpretacja zasad rekrutacji należy do 

dyrektora szkoły.  

 


