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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  

IM. JANA PAWŁA II w SKOCZOWIE 

43-430 Skoczów, ul. Osiedlowa 1 tel/fax. 33 479 16 65 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGULAMIN REKRUTACJI DO PIERWSZEJ KLASY SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa „Prawo oświatowe” z 14 grudnia 2016 roku  (Dz. U. z 2017 roku poz. 59). 

2. Ustawa „O systemie oświaty” z 7 września 1991  (Dz. U. z 1991r. Nr 95, poz. 425). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (DZ. U. z 2017 

poz. 59). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ. U. 

z 2017r. poz. 1646). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DZ. U. z 2017r. poz. 

649). 

6. Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie. 

§ 1  

Informacje ogólne 

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie prowadzi od klasy I oddziały 

sportowe. 

 

§ 2  

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych 

 

1. Rekrutację do oddziału sportowego przeprowadza się w roku szkolnym 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w tym oddziale. 
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2. Nabór  do klasy I oddziału sportowego odbywa się spośród  uczniów, którzy zapisali się 

do klasy pierwszej. 

3. Do oddziału sportowego mogą być przyjęte osoby spoza obwodu. Rodzice (prawni 

opiekunowie) dostarczają do szkoły „Podanie o przyjęcie do oddziału sportowego” 

(załącznik nr 1). 

 

§ 3  

Kryteria naboru do oddziału sportowego w klasie pierwszej 

 

1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów zgodnie z przepisami art. 137 

ustawy Prawo Oświatowe, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemna zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata 

do oddziału sportowego o specjalności ogólnej; 

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 (załącznik nr 2). 

2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż  liczba wolnych miejsc w oddziale 

sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki 

prób  sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt.3. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w w art. 131 ust. 2. – Prawo Oświatowe. 

 

§ 4 

Postępowanie uzupełniające 

1. W przypadku, gdy uczeń zostaje zakwalifikowany i rozpoczyna naukę w oddziale 

sportowym, a w trakcie cyklu nauki, odchodzi z tegoż oddziału rozpoczyna się postępowanie 

uzupełniające składu stanu liczbowego oddziału. 

2. O zakwalifikowaniu kolejnego ucznia do oddziału sportowego decydują wyniki prób  

sprawności fizycznej.  
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3. Jeśli uczeń nie przystąpił do testów sprawdzających, a  chce kontynuować naukę                            

w  oddziale sportowym, musi przystąpić do testów sprawnościowych. 

 4.  Jeżeli jego wynik jest lepszy od ucznia z listy rezerwowej, to zostaje przyjęty do oddziału 

sportowego. 

5. Jeżeli do oddziału sportowego chce dostać się uczeń spoza obwodu, to musi przystąpić do 

testów sprawnościowych. O zakwalifikowaniu do oddziału sportowego decydują wynik prób  

sprawności fizycznej.  

§ 5 

Komisja Rekrutacyjna 

1. Rekrutację do oddziału sportowego SP 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie prowadzi Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny. 

2. Komisja podaje do wiadomości kandydatom informację o warunkach rekrutacji. 

3. Komisja prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie. 

4. Komisja przeprowadza próby sprawności fizycznej 

5. Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

6. Komisja ustala listę przyjętych do oddziału sportowego oraz listę rezerwową (potrzebną                            

w przypadku, gdy w trakcie okresu nauki zwolni się miejsce w oddziale sportowym). 

7.  Komisje rekrutacyjna podje  do publicznej wiadomości listę kandydatów do oddziału 

sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o której mowa w § 

3 ust. 1 pkt 3,  w terminie zgodnym  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Skoczowa. 

8. Komisja przeprowadza również postępowanie uzupełniające do oddziału sportowego w 

terminie podanym w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Skoczowa. 

9. Od ustaleń Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły z terminie do 3 dni. 

10. Dyrektor Szkoły w ciągu 3 dni rozpatruje odwołania. Decyzja Dyrektora Szkoły jest 

ostateczna.  
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Załącznik nr 1                                                                 Skoczów, dnia ………………….. 20….r. 

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

  Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w 

Skoczowie do klasy I sportowej. 

Dane o kandydacie: 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….. 

3. PESEL 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………….. 

5. Imiona i nazwisko rodziców …………………………………………………………… 

(lub prawnych opiekunów) 

6. Adres korespondencyjny rodziców ……………………………………………………. 

     (lub prawnych opiekunów) 

7. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………. 

8. Nazwa, adres szkoły rejonowej ………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Rekrutacji do klasy I sportowej w Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie.        

        …………………………………… 

             (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego oraz jego udział w treningach i zawodach. 

Jednocześnie zobowiązuje się do uzupełnienia przez moje dziecko zaległego materiału lekcyjnego. Przyjmuję do 

wiadomości, że uczeń nie kwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie zaświadczenia lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego półrocza do 

oddziału ogólnego. 

               ………………………………… 

             (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 833) 

                                                                                                      …………………………………
             (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 2 

 

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA UCZNIÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE  

DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

1. Próby w sali gimnastycznej: 

• Ćw. sprawdzające zwinność – bieg wahadłowy 4 x 10 m; 

• Ćw. sprawdzające skoczność – skok w dal z miejsca; 

• Ćw. sprawdzające siłę ramion – rzut piłką lekarską 2 kg; 

• Ćw. sprawdzające gibkość – skłon tułowia w przód. 

 


