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PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ          

O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ  
w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie  

na rok szkolny 2018/19 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203) 

3. 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 z 2012 r., poz. 1129). 

4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U 2017, poz. 1463). 

5. Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Gminy Żukowo z dn. 22 stycznia 2018 roku. 

6. Statut szkoły. 

 
§ 1 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Klasą sportową jest oddział, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej 

lub kilku dyscyplinach sportowych do ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie za zgodą organu 
prowadzącego rozpoczyna rekrutację do klasy IV sportowej o profilu Piłki Ręcznej  

na rok szkolny 2018/2019. 
 

§ 2 

 
ZASADY REKRUTACJI 

 
1. Do klasy IV sportowej przyjmowani są w następującej kolejności: 

a) uczniowie klas III uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa 

Bigusa w Baninie; 
b) uczniowie klas III zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. ks. prałata 

Józefa Bigusa w Baninie, ale do niej nie uczęszczający; 
c) uczniowie klas III zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami.  

2. Rekrutacja do oddziałów sportowych odbywa się dla uczniów klas III urodzonych     
w 2008 r. i w szczególnych przypadkach urodzonych w 2009 r. 

3. Naboru uczniów z klas III szkoły podstawowej dokona Szkolna Komisja Rekrutacyjna 
powołana przez Dyrektora Szkoły. 

4. Do klasy IV sportowej 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) mają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów. 

5. Klasa IV sportowa zostanie utworzona w przypadku, gdy zakwalifikuje się do niej 
przynajmniej 24 kandydatów. 

6. Do klasy IV sportowej przyjętych będzie maksymalnie 30 uczniów, którzy uzyskali 
największą ilość punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe 

kryteria wymienione w §2 ust. 4. 
7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa    

w §2 ust. 4 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, są brane pod uwagę wyniki prób 
sprawności fizycznej – utworzony zostaje ranking kandydatów.  

8. Rekrutacja uzupełniająca do klasy IV sportowej odbywa się w przypadku 
dysponowania wolnymi miejscami w oddziale. Kandydat musi spełnić wymagania 
proceduralne, tak jak przy rekrutacji właściwej. 
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§ 3 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów sportowych,                       
przed przystąpieniem do testów sprawnościowych, są zobowiązani do złożenia 

kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły: 
a) podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej; 
b) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata        

do oddziału sportowego; 
c) zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu oraz o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego od lekarza medycyny 
sportowej; 

d) kopia śródrocznej oceny opisowej w klasie III (kandydaci, którzy uczęszczali     
do III klasy w innej szkole podstawowej); 

e) pisemna, wstępna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na członkostwo  w klubie 

patronackim współpracującym z odpowiednim oddziałem sportowym             
oraz respektowanie regulaminów oddziału sportowego, po zakwalifikowaniu się 

kandydata; 
f) kopia aktu urodzenia kandydata. 

 

§ 4 
 

TERMINY REKRUTACJI 
 

Rodzaj czynności 
Terminy  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Termin składania kompletu dokumentów w 
sekretariacie szkoły. 

13 - 22.03.2018 r. 12 - 18.06.2018 r. 

Test sprawności fizycznej  
Miejsce: kompleks boisk sportowych lub hala 

widowiskowo-sportowa przy ul. Tuchomskiej 15*. 

07.04.2018 r. 22.06.2018 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej. 

18.04.2018 r. 25.06.2018 r. 

Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do 
klasy IV sportowej.** 

21.05.2018 r. do 28.06.2018 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 
przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 

do 28.05.2018 r. do 05.07.2018 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy IV 
sportowej. 

30.05.2018 r. do 06.07.2018 r. 

*Miejsce przeprowadzania testu sprawności fizycznej uzależnione jest od warunków 

pogodowych. W przypadku deszczowej pogody test sprawności fizycznej odbędzie się w hali 

widowiskowo-sportowej przy ul. Tuchomskiej 15.  

**Zakwalifikowanie ucznia nie oznacza przyjęcia do klasy IV sportowej. 

 

1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas testu sprawności fizycznej 
przysługuje prawo o ubieganie się u Dyrektora Szkoły o dodatkowy termin, nie 

później niż do dnia 10.04.2018 r. 
2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania               

do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych 

do klasy IV sportowej. 
3. Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom. 

W odpowiedzi na odwołanie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 
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liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
4. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 
5. W szczególnych przypadkach ostateczną decyzję o przydziale do klasy podejmuje 

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
 

§ 5 
 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

 
1. Rekrutację do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa 

w Baninie prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 
2. W skład komisji wchodzą: 

a) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący; 
b) nauczyciel wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje  trenera/instruktora 

zatrudniony w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie; 

c) nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w Szkole Podstawowej             
im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie; 

d) pedagog lub psycholog szkolny. 
3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy: 

a) weryfikacja obowiązkowej dokumentacji kandydata wymienionej w § 3 ust. 1; 

b) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej; 
c) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy IV sportowej; 

d) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego; 
e) podanie do publicznej wiadomości listy (po weryfikacji przez Dyrektora Szkoły, 

informacja ta nie zawiera ilości zdobytych punktów przez poszczególnych 

kandydatów). 
 

§ 6 
 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY IV SPORTOWEJ  

 

 
1. Uczeń klasy czwartej sportowej jest zobowiązany do:  

a) przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole  
b) posiadania aktualnych badań lekarskich; 
c) uczestniczenia w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz pozostałych 

zawodach sportowych, w których bierze udział szkoła,  
d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy     

oraz przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.  
 

2. 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 przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą klasy. 
 

3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie 

wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela przedmiotu               
lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony   

przez Dyrektora Szkoły do klasy ogólnodostępnej. 
 

4. 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. 


