
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW 

DO KLAS SPORTOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. JANA BRZECHWY W BARCINIE 

W ROKU 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków 
tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129) 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków 
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232 ze zmianami) 

 



§1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie za zgodą organu prowadzącego tworzy 

i prowadzi od klasy pierwszej oddziały sportowe. 

2. Klasa sportowa kształci dzieci o szczególnych uzdolnieniach sportowych. 

3. Zadaniem klasy sportowej jest stwarzanie uczniom optymalnych warunków umożliwiających 

łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych  w szczególności przez: 

a) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, by rozkład zajęć dydaktycznych był 

dostosowany do rozkładu zajęć sportowych, 

b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości 

i umiejętności objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych, 

c) dla szczególnie uzdolnionych sportowo powoływanych na zgrupowania stworzenie 

warunków do realizacji podstawy programowej w formie indywidualnego toku nauczania. 

4. Cykl kształcenia sportowego podzielono na II etapy. Pierwszy etap trwa 3 lata od klasy I – III 

realizując rozszerzony program zajęć ruchowych edukacji wczesnoszkolnej, drugi etap trwa 

3 lata od klasy IV – VI realizujący rozszerzony program zajęć wychowania fizycznego. 

5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące 

szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubami sportowymi. 

6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły jak 

i uczeń mieszkający poza jej obwodem. 

7. Uczniowie klasy sportowej wyłaniani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego określonego  

w „zasadach rekrutacji”. 

8. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się niniejszym regulaminem. 

9. Szkoła zapewnia uczniom klasy sportowej: 

a. odpowiednią bazę treningowa, 

b. dodatkowe szkolenia ze specjalistami (psycholog sportu), 

c. odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej, 

d. odpłatne organizowanie obozów i wyjazdów szkoleniowych, 

e. w ramach możliwości odzież sportową. 

 

§2 

Zasady rekrutacji 

 

1. Do klasy pierwszej/czwartej sportowej przyjmowani są uczniowie, którzy: 

a) ukończyli edukację w klasie „0” w bieżącym roku szkolnym lub 3 klasę szkoły podstawowej, 

b) wykażą się wysokimi wynikami testów sportowych, 

c) wykażą się brakiem przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

d) nie posiadają orzeczeń lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego. 



2. Naboru uczniów do klas sportowych wyższych niż pierwsza dokonuje się na podstawie 

weryfikacji predyspozycji fizycznych do uprawiania sportu. Powyższego naboru dokona Szkolna 

Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 

3. Do 31 marca w terminie podstawowym i 12 maja w terminie uzupełniającym rodzice/prawni 

opiekunowie uczniów zobligowani są do złożenia  w sekretariacie szkoły: 

a) podania o przyjęcie dziecka do klasy sportowej SP 2 wraz z akceptacją regulaminu                    

(załącznik nr 1), 

b) oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wysiłku fizycznego (załącznik nr 2), 

c) kopii śródrocznej oceny opisowej w klasach 0 – 3 i cząstkowych ocen semestralnych 

w klasach 4 – 6 (w przypadku gdy kandydatem jest uczeń spoza SP2 Barcin). 

4. Od 1.04.2017 do 12.04.2017 w terminie podstawowym lub od 13.05.2017 do 20.05.2017                              

w terminie uzupełniającym odbędą się testy sprawności ogólnej i specjalnej. 

5. Do klas sportowych zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy: 

a) posiadają dobry stan zdrowia, 

b) osiągną wysokie wyniki w testach sprawnościowych, 

c) osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce i zachowaniu, 

d) wykazują zainteresowania sportowe, 

e) przedłożą pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2). 

6. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klas sportowych zostanie ogłoszona w terminie 

28 kwietnia o godzinie 12:00 dla terminu podstawowego, 29 maja o godzinie 12:00 dla 

terminu uzupełniającego. 

 

§3 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych Dyrektor szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną. 

2. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący 

b. 2 nauczycieli wychowania fizycznego SP nr 2 

c. pedagog lub psycholog szkolny. 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy: 

a. prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami 

określonymi  

b. w regulaminie, 

c. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli w-f, 

d. ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej, 

e. sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego. 



 

 

 

§4 

Test sprawności ogólnej 

 

Komisja przeprowadza test sprawności ogólnej – selekcja cech motorycznych odbywa się na 

podstawie testu prób sprawności fizycznej. Termin podstawowy postępowania rekrutacyjnego 

odbywa się w kwietniu, a termin uzupełniający w miesiącu maju.  W skład testu mogą wchodzić 

zadania szybkościowe, skocznościowe, zręcznościowe oraz ocena wizualna naturalności ruchu 

(na przykładzie toru przeszkód lub ćwiczeń ukierunkowanych pod konkretną dyscyplinę sportową). 

 

§5 

Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej 

 

1. Do klasy sportowej spośród chętnych kandydatów przyjętych zostanie minimum 20 uczniów, 

którzy uzyskali największą ilość punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe 

kryteria zawarte w §2 ust.4 regulaminu.  

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej nastąpi w dniach: 20 kwietnia o godzinie 12:00 

dla terminu podstawowego, 23 maja o godzinie 12:00 dla terminu uzupełniającego. 

3. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do 

Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

4. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie udziela odpowiedzi 

Zainteresowanym. 

5. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 

§6 

Podstawowe obowiązki ucznia klasy sportowej 

 

1. Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do: 

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

b. dbania o aktualność badań lekarskich i obowiązku dostarczenia zaświadczenia/karty 

sportowca, wychowawcy klasy lub nauczycielowi wychowania fizycznego poświadczonej 

przez lekarza medycyny sportowej, 

c. uczestnictwa we wszystkich zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz pozostałych 

zawodach sportowych w których zostaje wyznaczony przez nauczyciela, 



d. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt 

sportowy oraz przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej. 

2. Uczeń klasy sportowej dba o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego 

poziomu sportowego. Aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania 

fizycznego. Posiada strój sportowy odpowiednio dostosowany  do miejsca zajęć (basen, hala 

sportowa, dwór). 

3. Uczeń klasy sportowej przestrzega poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych lekcji, nie 

stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób współćwiczących. 

4. Uczeń klasy sportowej przestrzega zasad kulturalnego zachowania w trakcie zajęć 

wychowania fizycznego, podczas wyjazdów na zawody sportowe. Stosuje się do 

regulaminów obozów i wycieczek szkolnych. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

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

 

§7 

Prawa ucznia klasy sportowej 

 

 Uczeń klasy sportowej ma wszelkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Brzechwy 

w Barcinie a ponadto: 

1. Po całodniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w dniu 

następnym z zakresu materiału przerobionego w czasie swojej nieobecności. 

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

w dokumentacji szkolnej. 

§8 

Przeniesienie ucznia do innej klasy 

 

Przeniesienie ucznia do innej klasy 

1. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być 

(na wniosek wychowawcy klasy) zawieszeni przez Dyrektora szkoły w zawodach lub 

treningach do czasu uzyskania poprawy. 



2. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do 

dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w-f w porozumieniu z wychowawcą klasy, 

za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy 

równorzędnej. 

3. Uczniowie, klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze negatywnie 

wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy, za 

zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora do klasy równorzędnej. 

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń może zostać przeniesiony do klasy 

równorzędnej. 

5. W przypadku przeniesienia uczniów z klasy sportowej do klasy równorzędnej istnieje 

możliwość przyjęcia innych uczniów do oddziału sportowego w ciągu roku szkolnego. 

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej jest ocena poziomu sprawności fizycznej 

przez nauczyciela - trenera. Rodzice ucznia zobligowani są do dostarczenia niezbędnych 

dokumentów do sekretariatu szkoły. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu podczas zajęć, wyjazdów czy 

obozów sportowych przewidziane są kary zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 2 

im Jana Brzechwy w Barcinie. 

2. Ucznia, który posiada udokumentowane sukcesy sportowe na poziomie województwa, kraju 

typuje się do nagród. Szkoła może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium. 

3. Rodzice ucznia winni ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym klasę sportową 

w sprawie szkolenia sportowego ich dzieci. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu naboru 

do klasy czwartej sportowej 
 
 

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2                             

im. Jana Brzechwy w Barcinie o profilu piłka nożna, pływanie w roku szkolnym 2017/2018 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka  

…………………………………………………………………  ur……………………….……                                                                          
                 (imiona i nazwisko dziecka)                                            (data urodzenia)                            
 
w …………………………………………………PESEL………………………………...……     
                      (miejsce urodzenia)                                                                                                                             
 
do klasy sportowej o profilu piłka nożna, pływanie* w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy 

w Barcin, ul. Artylerzystów 13.  

 

Adres zamieszkania 
dziecka:……………………………………………………………………………………….…                                 
                                                (miejscowość, ulica, nr domu)  
Adres zameldowania 
dziecka…………………………………………………………………………………………..                         
                                                (miejscowość, ulica, nr domu)  
 
 

I. Dane rodziców/opiekunów:  

a) Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej……………………………….…………………...  

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej…………………..................................................  

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej: Telefon……...……………………………………               

Adres e-mail………………………………………  

b) Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego…………………………………………………….  

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego………………......................................................  

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego: Telefon….………………………………………...  

Adres e-mail……………………………………… 

 

II. Oświadczenie  

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, 

zawodach i obozach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku liczby chętnych 

większej niż liczba miejsc w klasie w celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje 

szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.  



Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy sportowej jest bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony 

zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.  

Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii 

trenera, nauczyciela lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, zostanie 

przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego. Zobowiązuję 

się do przestrzegania przez dziecko regulaminów klasy sportowej.  

 

III. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych  

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem                        

i pobytem w szkole naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka przez Dyrektora 

Szkoły zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.  

Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia, imienia oraz nazwiska mojego dziecka przez Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w związku z prowadzonymi przez szkołę 

zajęciami edukacyjnymi (konkursy, zawody sportowe oraz pozostałe imprezy szkolne) min. na 

stronie www Szkoły, Klubu, Kuratorium Oświaty, Urzędu Miejskiego i innych mediach.  

 

……………………………………….                                   ….……………………..…………… 
 podpis matki/prawnej opiekunki                                         podpis ojca/prawnego opiekuna  
 
 
 
Barcin, dnia………………………………. 

 

 

 

*-właściwe podkreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akceptacja Regulaminu naboru do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 2                                  

im. Jana Brzechwy w Barcinie przez rodziców/opiekunów  

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem klasy sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy                 

w Barcinie, w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania  w imieniu 

mojego dziecka i własnym……………………………………………..……………                                      

                                               (imię i nazwisko dziecka)  

 

W przypadku naruszenia i łamania w/w. regulaminu przyjmuję do wiadomości decyzję dyrektora 

szkoły o przeniesieniu dziecka do klasy ogólnej.  

 
……………………………………                                   ………………………………………  
  podpis matki/prawnej opiekunki                                   podpis ojca/prawnego opiekuna  
 

 

Barcin, dnia………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja o przyjęciu ucznia do klasy sportowej : 
pozytywna/ negatywna 
 
Członkowie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 
Imię i nazwisko podpis 

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

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

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

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

5. .......................................................... ........................... 

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



(data i podpis Dyrektora Szkoły) 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu naboru 

do klasy czwartej sportowej 
 

Barcin, dnia .............. 20….... r. 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
 
Oświadczam, że moja córka/ mój syn 
………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 
 
 

 jest kandydatem do oddziału sportowego w klasie ………………. SP nr 2 w Barcinie, 

 jest zdrowy (a) i nie ma przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w testach sprawności fizycznej, 

przeprowadzanych  w ramach rekrutacji, organizowanej przez szkołę. 

 
 
 
Barcin, …………………………………                    …………………..……………........................ 

podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 
 
 
********************************************************************************************************* 
 

W przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy sportowej wyrażam zgodę na jego udział 

w zajęciach wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz reprezentowania 

szkoły we wszystkich zawodach sportowych, w których placówka bierze udział. Deklaruję udział 

w kosztach wyjazdów na turnieje (przejazd, wyżywienie i nocleg). 

Zapoznałam/em się z Zasadami Rekrutacji Uczniów do klasy sportowej w Szkole                                  

Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. 

 

 

………………………………………………………….……. 

podpis rodziców / prawnych opiekunów 

 

 


