
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 0-161/11/2015/2016 
Dyrektora SP 18 w Rudzie Śląskiej 

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW 

DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ 

O PROFILU PŁYWANIE/PIŁKA NOŻNA 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze 

zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r. 

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych 

oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1078) 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej za zgodą 

organu prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy czwartej oddziały sportowe 

o profilu pływanie/piłka nożna. 

§2 

Rekrutacja 

1. Do 30 kwietnia każdego roku rodzice składają w sekretariacie szkoły: 

a) podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu pływanie/piłka 

nożna (załącznik nr 1), 

b) pisemną zgodę rodziców (załącznik nr 2), 

c) deklarację rodziców o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach 

sportowych, 

d) kopię półrocznej oceny opisowej w klasie trzeciej* - dotyczy ucznia z innej 

szkoły. 

2. W terminie do 15 maja danego roku szkolnego zostanie przeprowadzony test 

sprawnościowy na sali gimnastycznej w zakresie szybkości, wytrzymałości, mocy, 



zwinności, ogólnej sprawności fizycznej dla wszystkich kandydatów do klasy 

sportowej (uczniowie przynoszą strój gimnastyczny i obuwie sportowe). 

3. Dodatkowo zostanie przeprowadzony test specjalistyczny sprawdzający 

umiejętności pływackie na pływalni krytej oraz test piłkarski na terenie szkoły. 

4. O terminie i godzinie w/w testu sprawnościowego rodzice i uczniowie zostaną 

powiadomieni pisemnie. 

5. Do klasy sportowej o profilu pływanie/piłka nożna zostaną zakwalifikowani 

uczniowie, którzy: 

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od 

lekarza medycyny sportowej, 

b) pozytywnie zaliczą test sprawnościowy, 

c) osiągają pozytywne dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 

d) wykazują zainteresowania sportowe, 

e) posiadają pisemną zgodę rodziców. 

6. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy sportowej o profilu 

pływanie/piłka nożna zostanie ogłoszona w terminie do 20 czerwca.  

§3 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie/

piłka nożna  dyrektor szkoły powołuje w terminie do 30 kwietnia Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 

2. W skład komisji wchodzą: 

a) Przewodniczący – nauczyciel w-f 

b) Członkowie – 2 nauczycieli w-f 

c) Pedagog lub psycholog szkolny 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy: 

a) prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego zgodnie 

z zasadami określonymi w regulaminie, 

b) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli w-f, 

c) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej o profilu 

pływanie/piłka nożna, 

d) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego. 

§4 

Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej 

1. Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie/piłka nożna przyjętych będzie 

maksymalnie 30 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu 



sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte w §2 ust.5 

regulaminu. 

2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo 

odwołania do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom. 

4. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§5 

Podstawowe obowiązki ucznia klasy sportowej o profilu pływanie/piłka nożna  

1. Uczeń klasy sportowej o profilu pływanie/piłka nożna jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania Statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących 

w szkole, 

b) dbania o aktualne badania lekarskie, 

c) uczestniczenia we wszystkich zawodach sportowych w których bierze udział 

szkoła, 

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

oraz przestrzegania regulaminu korzystania z pływalni i sali gimnastycznej, 

boiska i hali sportowej. 

2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej 

o  profilu pływanie/piłka nożna  może być zawieszony przez dyrektora szkoły 

w  zawodach sportowych do czasu poprawy – na wniosek nauczyciela w-f 

w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

3. 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. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc w klasie sportowej istnieje możliwość 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w późniejszym terminie. 

2. Rodzice uczniów przyjętych do klasy sportowej o profilu pływanie/piłka nożna są 

zobowiązani do: 



a) dostarczenia wstępnych badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza 

medycyny sportowej w terminie nie późniejszym niż do 31 sierpnia 

bieżącego roku szkolnego, 

b) przestrzegania aktualizacji w/w badań lekarskich zgodnie z terminem 

wskazanym przez lekarza medycyny sportowej. 

3. Z zasadami naboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice. 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu naboru 
do klasy sportowej 

 Ruda Śląska, dnia .............. 20.... r. 

........................................................................... 
                                            (imiona i nazwisko kandydata) 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ W SP 18 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV sportowej o profilu pływanie/piłka 
nożna*. 

* - właściwe podkreślić 
Dane o kandydacie: 

1. Data i miejsce urodzenia  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres zameldowania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. Adres zamieszkania  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Imiona i nazwiska rodziców 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Adres korespondencyjny rodziców 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Telefon kontaktowy …………….……………………………………………. 

7. PESEL : 

7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej* - dotyczy kandydata z innej szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..… 

                                                 (data i podpis rodziców) 



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 1997 r. Nr 133 poz. 833)  

                                            …………………………………………………………………………………………………………..                                               

(data i podpis rodziców) 

Decyzja o przyjęciu ucznia do klasy sportowej o profilu pływanie/piłka nożna:  

 pozytywna/ negatywna  

Członkowie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 
                                               
                         Imię i nazwisko                                                podpis 

1. ..........................................................      ........................... 

2. ..........................................................      ........................... 

3. ..........................................................      ........................... 

4. ..........................................................      ........................... 

..................................................... 
                                                                (data i podpis Dyrektora Szkoły) 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu naboru 
do klasy sportowej 

Ruda Śląska, dnia .............. 20.... r. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

    ………………………………………............................................................ 
(imiona i nazwisko dziecka) 

w zajęciach sportowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo, w tym:  

• 6 godzin zajęć sportowych specjalistycznych, 

• 4 godzin zajęć wychowania fizycznego w szkole w ramach realizacji podstawy 

programowej, 

Zapoznałam/łem się z Regulaminem Rekrutacji Uczniów do klasy IV sportowej: 

o profilu pływanie/piłka nożna w Szkole Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota 

w Rudzie Śląskiej. 

………………………………………………………….……. 
                                                                        podpis rodziców  


