Regulamin naboru uczniów do IV klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 3
im. Powstańców Wielkopolskich
w Rogoźnie
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły
(DzU. z 2015 r., poz. 24);
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. 2012 poz. 1129);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie zasad kwalifikacji do
poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości
w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski
(Dz. U. 2002/191/1603 z późn. zm.).

I. Zasady rekrutacji do klas sportowych
1. Naboru kandydatów do klas sportowych dokonuje się w kwietniu spośród uczniów
klas trzecich.
2. Jeśli w klasach sportowych są wolne miejsca, można dokonać naboru uzupełniającego
w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
nauczyciela lub trenera po spełnieniu opisanych wymagań.
3. Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie odejścia lub
przeniesienia uczniów.
4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata do klasy sportowej na teście,
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna może wyznaczyć nowy termin testu
sprawnościowego.
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5. Kandydatem do klasy czwartej sportowej (sekcja piłki siatkowej – dziewczęta, sekcja
piłki nożnej - chłopcy) może być uczeń:
który w danym roku kalendarzowym ukończy klasę trzecią w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie z dobrymi wynikami w nauce
i zachowaniu,
wykaże

się

umiejętnościami

potwierdzonymi

wysokimi

wynikami

testu

sprawnościowego,
z bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza specjalistę medycyny
sportowej,
jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończy klasę trzecią z dobrymi wynikami
w nauce i zachowaniu oraz osiągnie wysokie wyniki testu sprawnościowego
organizowanego przez trenerów naszej placówki,
którego rodzice (prawni opiekunowie) złożą pisemną zgodę na uczęszczanie do klasy
sportowej (zał. nr 1).
6. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi
miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy placówki.

II. Kwalifikacja uczniów do klas sportowych
1. W celu przeprowadzenia naboru do klas czwartych sportowych Dyrektor Szkoły do dnia
28 lutego powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) wicedyrektor ds. sportu jako przewodniczący,
b) trener właściwej dyscypliny,
c) nauczyciele wychowania fizycznego.
3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej:
a) opracowanie regulamin klas sportowych i regulamin naboru uczniów do klas
sportowych,
b) przekazanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o warunkach
rekrutacji,
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c) prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie naboru uczniów do klas sportowych,
d) przeprowadzenie testów sprawności ogólnej (zał. nr 2) i testów sprawności specjalnej
uczniów klas trzecich ( zał. nr 3),
e) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego,
f) ustalenie listy uczniów przyjętych do klas sportowych i podanie do wiadomości
zainteresowanych najpóźniej do końca kwietnia.
Ocena cech motorycznych odbywa się na podstawie badania:
- siły eksplozywnej kończyn dolnych (skok w dal z miejsca)
- siły dynamicznej obręczy barkowej, grzbietu i brzucha (rzut piłką lekarską oburącz
w przód z rozkroku),
- szybkości (bieg wahadłowy 4 x 10 m z przenoszeniem klocków),
- wytrzymałości (step test)
Test sprawności specjalnej w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej szczegółowo określa
załącznik nr 3.

III. Wymagana dokumentacja:
1.

Podanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o przyjęcie do klasy sportowej.

2.

Podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia akceptacja regulaminu klas
sportowych.

3.

Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej.

4.

Kserokopia aktu urodzenia (dotyczy kandydatów spoza Szkoły Podstawowej nr 3
im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie).
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IV. Terminy rekrutacji
1. Do 31 marca składanie podań o przyjęcie do IV klasy sportowej.
2. W pierwszej połowie kwietnia specjalistyczne badanie lekarskie kandydatów.
3. Termin przeprowadzenia testów sprawności fizycznej – w ciągu pięciu dni roboczych od
otrzymania wyników badań lekarskich kandydatów.
4. Najpóźniej drugiego dnia (licząc dni robocze) po ostatecznym terminie
przeprowadzenia prób sprawnościowych, do godziny 15.00 następuje udostępnienie
wyników z testu sprawności fizycznej i ogłoszenie listy przyjętych do czwartej klasy
sportowej.

V. Ustalenia końcowe
1. Ostateczny skład klas IV sportowych zatwierdza Dyrektor

Szkoły wspólnie

z nauczycielami wychowania fizycznego prowadzącymi daną dyscyplinę sportu.
2. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasach sportowych, o przyjęciu
ucznia decyduje miejsce na liście wyników próby testów sprawności fizycznej.
3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła informuje
rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do Szkoły.
4. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej rodzice (prawni
opiekunowie) mają możliwość wniesienia odwołania na piśmie do Dyrektora Szkoły
w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów.
5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie siedmiu dni od daty złożenia.
6. Decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów do klasy sportowej podejmuje Dyrektor
Szkoły, po konsultacji z wicedyrektorem ds. sportu oraz zespołem nauczycieli
wychowania fizycznego. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
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