REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA
NOŻNA CHŁOPCÓW / PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA
W POZNANIU

Rozdział I Postanowienia ogólne
1
Podstawa prawna:
1. 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 (Dz. U. z 2015r., poz. 24 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r. poz.671
ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.).
2.
Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych,
nałożonych na uczniów obowiązków oraz odpowiedzialności rodziców.
3.
Do pierwszej czwartej sportowej o specjalności piłka nożna chłopców i piłka koszykowa dziewcząt
przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli klasę trzecią.
4.
W naborze na rok szkolny 2020/2021 przyjmowani będą uczniowie urodzeni w 2011
i 2012r.
5.
Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej
i koszykówki w ilości sześciu godzin, równolegle z programem nauczania obowiązującym w szkole
podstawowej –cztery godziny.
6.
Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej przystępuje do testu sprawności fizycznej.
Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach klasy sportowej
(10 godzin w-f w tygodniu) oraz podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych)
oświadczenia.

Rozdział II Zasady rekrutacji
1. Kandydatów powinien charakteryzować: bardzo dobry stan zdrowia, wysoki poziom
sprawności fizycznej, zadowalające wyniki w nauce na miarę możliwości ucznia
i zachowanie godne ucznia klasy sportowej, zdolność łączenia nauki ze sportem,
zainteresowania sportowe.
2. Kandydatami i kandydatkami na uczniów do klasy sportowej mogą zostać: uczniowie,
którzy ukończyli klasę trzecią, uczniowie zamieszkali w obwodzie oraz poza obwodem
szkoły.
3. Procedura przyjęcia do klasy sportowej: komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna analizuje:
 wnioski o przyjęcie do klasy sportowej wraz ze zgodą na udział w testach sprawności,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 zgodę rodziców na udział dziecka w rekrutacji do klasy sportowej i na udział
w zawodach sportowych,
 ocenia testy sprawności fizycznej opisane w „Zestawie testów sprawności fizycznej
ogólnej i specjalnej" kwalifikujących do klasy sportowej o profilu piłka nożna/
koszykówka,
 dokonuje oceny osiągnięć edukacyjnych/ dotyczy klasy wyższej niż pierwsza oraz
zachowanie godne ucznia klasy sportowej. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej
podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z komisją rekrutacyjno –kwalifikacyjną.
Rozdział III Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (zał. nr 1).
2. Zgoda na udział w zawodach sportowych (zał. nr 2).
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez
lekarza.
4. Akceptacja regulaminu klas sportowych (zał. nr 3).
Rozdział IV Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej
Kandydaci do klasy sportowej przystępują do testu sprawności fizycznej po uzyskaniu wstępnej
akceptacji Dyrektora Szkoły oraz szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. Celem testów jest
obiektywne stwierdzenie ogólnych i specjalnych umiejętności ruchowych dzieci, które wykazują
zainteresowanie piłką nożną/koszykówką i chcą doskonalić swoje umiejętności w klasach
sportowych.
Testy sprawności ogólnej:
1. Test zwinności-bieg 4x10m -czas(s)
2. Test skoczności -(mocy) –skok z miejsca (cm)
Testy sprawności specjalnej:
1. Slalom z prowadzeniem piłki (ch) / kozłowaniem piłki (dz)
2. Gra
3. Odbicie piłki o ławeczkę (ch). Rzut do kosza (dz)
4. Żonglerka (ch) / kozłowanie (dz)
Rozdział V Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
1. Szkolna komisja rekrutacyjno –kwalifikacyjna powoływana jest przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica w Poznaniu.
2. W skład komisji rekrutacyjno –kwalifikacyjnej wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego,
trener piłki nożnej / koszykowej, wicedyrektor.

3. Komisja : -dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków, -przeprowadza testy sprawności
ogólnej i specjalnej, -sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
Rozdział VI Ogłoszenie listy przyjętych do klasy sportowej
1. Do klasy sportowej przyjętych zostanie min. 20 uczniów (10 chłopców
i 10 dziewczynek ), a max. 24 uczniów, którzy uzyskali największa ilość punktów w teście
sprawności fizycznej oraz otrzymali pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjno –
kwalifikacyjnej.
2. Na podstawie opinii szkolnej komisji rekrutacyjno –kwalifikacyjnej sporządzona zostanie
lista uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej.
3. Rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej do 20 kwietnia muszą dostarczyć
wniosek
o
przyjęcie
do
klasy
sportowej
oraz
oświadczenie
o akceptacji regulaminu oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
uczęszczania do klasy sportowej.
4. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje Dyrektor Szkoły.
5. Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji
na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów do klasy sportowej.
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
Rozdział VII Obowiązki ucznia klasy sportowej
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w regulaminie klas sportowych
i statucie szkoły.
Rozdział VIII Postanowienia końcowe
1. W przypadku wolnych miejsc w klasie sportowej decyzję o dodatkowym postępowaniu
rekrutacyjnym podejmuje Dyrektor szkoły.
2. Terminy naboru Dyrektor Szkoły podawał będzie co roku do publicznej wiadomości na
stronie internetowej szkoły.
Załączniki do regulaminu:
 Wzór wniosku o przyjęcie do klasy sportowej.
 Wzór oświadczenia zgody rodzica.
 Wzór akceptacji regulaminu.
 Zestaw testów sprawności fizycznej.

