REGULAMIN REKRUTACJI
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE
1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z
późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r. Nr 196, poz.1129).
Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.
2. Informacje ogólne:
1) Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w
jednej lub kilku dyscyplinach sportu, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.
2) Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według
programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin
sportu. Nasza szkoła proponuje następujące dyscypliny:
* piłka nożna
* lekkoatletyka
* pływanie
* łyżwiarstwo
3) Klasy sportowe realizują program szkolenia sportowego, równolegle zadaniem
szkoły będzie stworzenie optymalnych warunków do maksymalnego opanowania i
utrwalenia u uczniów wiadomości objętych programem nauczania szkolenia
ogólnego na zajęciach dydaktycznych. Program jest taki sam jak w klasach
ogólnych.
4) W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane
są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie
nauczania.
5) Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin.
3. Zasady rekrutacji:
Kandydaci do klas sportowych powinni posiadać:
1) bardzo dobry stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2) Zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję
rekrutacyjno- kwalifikacyjną.
3) Pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
4. Wymagane dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej;
2)pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych);
3) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia.
5. Terminy rekrutacji:
1) do 15 maja br. składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy sportowej (wnioski
można pobrać osobiście w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły);
2) do 22 maja br. przeprowadzenie prób sprawnościowych;
3) do 24 maja br. dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie listy
wyniki postępowania rekrutacyjnego prób sprawnościowych oraz listę kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej lub informację o liczbie wolnych miejsc;

4) do 31 maja br. przyjmowanie odwołań od decyzji dyrektora szkoły o nieprzyjęciu
dziecka do klasy sportowej;
5) do 9 czerwca br. rozpatrzenie odwołań i przekazanie informacji zainteresowanym;
6) do 16 czerwca br. uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w przypadku
dysponowania wolnymi miejscami;
7) do 22 czerwca br. składanie oryginałów zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia
dziecka.
Załączniki do regulaminu:
1. Test sprawności fizycznej (Opis prób sprawnościowych - zasady uzyskiwania
punktów).
2. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego.

Załącznik Nr 1 do "Regulaminu
rekrutacji do oddziału sportowego"

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(Opis prób sprawnościowych - zasady uzyskiwania punktów)
I. Próby sprawności fizycznej:
1. Próba szybkości - bieg na dystansie 30 m z pozycji stojącej.
2. Skoczność - skok w dal z miejsca. Kandydat wykonuje skok w dal z miejsca. Liczy się
odległość od miejsca wybicia do ostatniego śladu pozostawionego na podłożu lub
piachu.
3. Próba gibkości – skłon tułowia w przód z pozycji stojącej.
4. Tor przeszkód – liczy się czas pokonania toru, w skład toru wchodzą:
* slalom między chorągiewkami,
* przekładanie szarfy z dołu do góry,
* przewrót w przód na materacu,
* przejście pod płotkami.
Uwaga: Przed rozpoczęciem każdej próby nauczyciel wychowania fizycznego opisuje
i pokazuje kandydatom poprawność jej wykonania. Do testów sprawności fizycznej
zostaną dopuszczeni kandydaci z pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
II. Zasady uzyskiwania punktów:
1. Wyniki uzyskane w poszczególnych próbach sprawności fizycznej przelicza się na
punkty według następujących zasad:
a) Próba gibkości:
* chwyt oburącz za kostki – 1 pkt
* dotknięcie palcami obu rąk palców stóp –2 pkt
* dotknięcie palcami obu rąk podłoża –3 pkt
* dotknięcie wszystkimi palcami rąk podłoża –4 pkt
* dotknięcie dłońmi podłoża –5 pkt
* dotknięcie głową kolan – 6 pkt
b) Próba szybkości, skoczność, tor przeszkód:
- za najlepszy wynik uzyskany przez kandydata w danej próbie sprawności
przyznawana jest najwyższa liczba punktów;
- za najsłabszy wynik w grupie kandydat otrzymuje najmniejszą liczbę punktów;
- wielkość przyznanych kandydatowi punktów w każdej próbie uzależniona jest od
liczby kandydatów, którzy daną próbę ukończyli (np., przy założeniu, że próbę
szybkości ukończyło 26 kandydatów, osoba z najlepszym czasem uzyska 26 pkt.,
a z najsłabszym - 1 pkt.);
2. Wynik z testu sprawności fizycznej dla danego kandydata ustala się na zasadzie
zsumowania punktów uzyskanych z poszczególnych prób sprawności fizycznej.

Załącznik Nr 2 do "Regulaminu
przyjęcia do oddziału sportowego"
Sokółka, dn. ______________ 201….r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Sokółce, do oddziału sportowego, do klasy czwartej:
Dane o kandydacie:
1. Imię i nazwisko kandydata: _______________________________________________
Data urodzenia: ________________________________________________________
PESEL kandydata (w przypadku braku seria i numer paszportu lub innego dokumentu):
______________________________________________________________________
2. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:
_________________________________________________________________________
3. Adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata: ___________________
________________________________________________________________________
4. Adres poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców kandydata:
_________________________________________________________________________

______________________________

(data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

Załączniki:
1. Orzeczenie lekarskie;
2. Pisemna zgoda rodziców.

………………………………………….
Imię i nazwisko ucznia

………………………………………….
klasa

ZGODA RODZICA
Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy czwartej sportowej w
Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Oświadczam, że znane mi są
wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji do klasy sportowej. Zobowiązuję się do ścisłej
współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem wychowania fizycznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r..o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr
133 poz.833)

………………………………………………..

(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)

ORZECZENIE LEKARSKIE O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA SPORTU
Zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu
stwierdzam, że ..................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

PESEL..........................

…………………………………………………………………..
(data urodzenia)

jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej
Wzrost: ...................., waga: ........................
Data badania ...................................

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

podpis lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej
lub innego uprawnionego lekarza

