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REGULAMIN  REKRUTACJI                                         
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ                                             

im. Fryderyka Chopina w Książenicach 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów                  
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 r. poz.671); 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania 
danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników 
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. 2020 r. poz. 817); 

3. Regulamin oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina                             
w Książenicach.  

4. Statut Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.  
 

§ 1. Informacje ogólne 
 

1. Szkoła Podstawowa im Fryderyka Chopina w Książenicach za zgodą organu prowadzącego, 

prowadzi rekrutację do oddziału sportowego (klasy czwartej) o profilu piłka nożna                             

i lekkoatletyka. 

2. Do klasy czwartej oddziału sportowego o wybranym profilu przyjmowani są uczniowie nie 

objęci rejonizacją, jednak pierwszeństwo naboru przy takim samym wyniku próby sprawności 

fizycznej mają uczniowie zameldowani w obwodzie szkoły.  

3. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry 

stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego lub lekarza medycyny 

sportowej.  

4. Do próby sprawności fizycznej kandydaci przystępują pod opieką rodzica/prawnego 

opiekuna.   

 

§ 2. Zasady rekrutacji do oddziału sportowego. 
 

1. Kandydat do oddziału sportowego: 

1) Posiada bardzo dobry stan zdrowia poświadczony wydanym orzeczeniem przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania 

lekarskiego lub lekarza medycyny sportowej. 

2) Posiada umiejętności i uzdolnienia sportowe. 
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§ 3. Rekrutacja uczniów do oddziału sportowego. 
 

1. Nabór uczniów do oddziału sportowego odbywać się będzie w terminach określonych przez 

dyrektora szkoły w oparciu o przeprowadzone testy próby sprawności fizycznej dla 

kandydatów. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zamierzających uczęszczać do oddziału sportowego 

mają obowiązek złożenia. 

1) Wniosku do dyrektora szkoły o przyjęcie do oddziału sportowego podpisany przez obojga 

rodziców w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji  do oddziału sportowego wraz 

z oświadczeniami; 

2) Kopia oceny opisowej uzyskanej za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 w przypadku 

kandydatów spoza placówki macierzystej.   

3) Orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego lub 

lekarza medycyny sportowej (w dniu testu próby sprawności fizycznej) 

4) Pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału 

sportowego o danym profilu. 

5) Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami organizacji i regulaminem rekrutacji                      

do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.  

6) Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych                       

do podejmowania wysiłku fizycznego przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej 

(w dniu testu próby sprawności fizycznej). 

7) Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

8) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w oddziale sportowym w terminie ustalonym                           

w harmonogramie rekrutacji do oddziału sportowego (w dniu ogłoszenia listy 

zakwalifikowanych). 

3.  Wymienione dokumenty rodzice/prawni opiekunowie dostarczają do szkoły w terminie 

określonym w harmonogramie rekrutacji. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego dyrektor powołuje Komisję 

Rekrutacyjną (przewodniczący i czterech członków) w składzie: 

1) Wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciele wychowania fizycznego – członkowie. 

5. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

6. Osoby wchodzące w skład komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu 

posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste 

kandydata lub jego rodziców/prawnych opiekunów..  
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7. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rekrutację do oddziału sportowego 

należy: 

1) Sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) Przygotowanie testów próby sprawności fizycznej;  

3) Przeprowadzenie testu próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym                                  

w harmonogramie rekrutacji do oddziałów sportowych; 

4) Sporządzenie protokołów z postępowania rekrutacyjnego zawierającego                             

w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz 

członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o przebiegu próby oraz  

podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący                  

i członkowie komisji; 

5) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, 

niezakwalifikowanych do oddziału sportowego w terminie ustalonym                           

w harmonogramie rekrutacji do oddziałów sportowych w kolejności alfabetycznej wraz 

najniższą liczbą punktów uprawniających do przyjęcia. Listy podaje się do wiadomości 

przez ich umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej                    

im. Fryderyka Chopina w Książenicach.  

6) Po zakwalifikowaniu się do oddziału sportowego klasy czwartej, rodzice/prawni 

opiekunowie zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w oddziale 

sportowym w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji do oddziału sportowego. 

W przypadku nie złożenia woli w terminie rodzice/prawni opiekunowie świadomie 

rezygnują z miejsca w oddziale sportowym. Wolę w formie pisemnej należy 

przedłożyć w szkole. 

7) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych do 

oddziału sportowego w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji do oddziałów 

sportowych w kolejności alfabetycznej wraz najniższą liczbą punktów uprawniających 

do przyjęcia. Listy podaje się do wiadomości przez ich umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.  

8.  Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu 

sprawności fizycznej z uwagi na dużą ilość kandydatów, taki sam wynik próby sprawności 

fizycznej, rezygnację lub chorobę kandydata. 

9. Do oddziału sportowego przyjmowanych jest do 28 uczniów z czego liczba uczniów w grupie 

ćwiczeniowej wynosi co najmniej 10 (ze względu na specyfikę dyscyplin sportowych 

dopuszcza się utworzenie grup ćwiczeniowych liczących co najmniej 10 osób w grupie). 

10. Dążyć się będzie do równej ilościowej liczby dziewcząt i chłopców, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów z prób sprawności fizycznej oraz pozytywną opinię Komisji 

Rekrutacyjnej.  

11. Do oddziału sportowego przyjętych zostaną uczniowie którzy:  
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1) Złożą komplet wymaganych dokumentów; 

2) Pozytywnie zaliczą test sprawnościowy; 

3) Osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce umożliwiające pogodzenie intensywnego 

treningu z nauką oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania; 

4) Otrzymają pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej. 

12. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału sportowego przy takiej samej 

liczbie zdobytych punktów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, 

które uzyskały większą ilość punktów z próby sprawności specjalnej oraz posiadają 

udokumentowane osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu. 

§ 5. Rekrutacja uzupełniająca. 

1. Do oddziału sportowego dyrektor szkoły może przeprowadzić nabór uzupełniający                           

w przypadku gdy istnieje potrzeba uzupełnienia grupy ćwiczeniowej. 

2. Do rekrutacji uzupełniającej może przystąpić kandydat, który w rekrutacji podstawowej spełnił 

wymogi formalne i przeszedł pozytywną weryfikację Komisji Rekrutacyjnej i nie znalazł się na 

liście zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału sportowego lub został zakwalifikowany,                         

a rodzic/prawny opiekun nie potwierdził woli podjęcia nauki, lub kandydat który nie 

uczestniczył w rekrutacji podstawowej osiągnął co najmniej dobre wyniki w nauce 

umożliwiające pogodzenie intensywnego treningu z nauką oraz co najmniej dobrą ocenę                  

z zachowania, trenuje daną dyscyplinę sportu i osiąga w niej znaczące potwierdzone 

sukcesy, posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej, posiada 

pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy sportowej o danym 

profilu, rodzice/prawni opiekunowie złożyli wszystkie dokumenty (§ 3 ust. 1 i 2 regulaminu)                    

w wyznaczonym w harmonogramie terminie rekrutacji uzupełniającej do oddziału 

sportowego. 

3. Po wstępnej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna dopuszcza lub odmawia (brak kompletu 

dokumentów postępowania rekrutacyjnego określonych w § 3 ust 2 regulaminu) 

dopuszczenia kandydata do podejścia do próby sprawności fizycznej, a następnie 

przeprowadza próbę sprawności fizycznej i podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych do oddziału sportowego w rekrutacji 

uzupełniającej w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji uzupełniającej do 

oddziałów sportowych w kolejności alfabetycznej wraz najniższą liczbą punktów 

uprawniających do przyjęcia. Listy podaje się do wiadomości przez ich umieszczenie                          

w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina                                 

w Książenicach.  

4. Po zakwalifikowaniu się do oddziału sportowego klasy czwartej, rodzice/prawni opiekunowie 

zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w oddziale sportowym w terminie 
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ustalonym w harmonogramie rekrutacji do oddziału sportowego. W przypadku nie złożenia 

woli w terminie rodzice/prawni opiekunowie świadomie rezygnują z miejsca w oddziale 

sportowym. Wolę w formie pisemnej należy przedłożyć w szkole. 

13. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa                         

w ust 1 (liczba wolnych miejsc w oddziale) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, 

które uzyskały większą ilość punktów z próby sprawności specjalnej oraz posiadają 

udokumentowane osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu, a następnie  

14. Do oddziału sportowego dyrektor szkoły może przeprowadzić nabór uzupełniający zgodny                

z zasadami rekrutacji uzupełniającej w ciągu roku szkolnego gdy w oddziale istnieje wolne 

miejsce. 

§ 4. Test próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów. 

1. Warunkiem przystąpienia do testu próby sprawności fizycznej jest złożenie wymaganych 

dokumentów w wyznaczonym terminie a w szczególności orzeczenia lekarskiego.  

2. Test próby sprawności fizycznej składa się z dwóch etapów:  

1) próby sprawności ogólnej – dla wszystkich dyscyplin sportowych  

2) próby sprawności specjalnej – dla poszczególnych dyscyplin sportowych  

3. Listę kandydatów ustala się według malejącej liczby uzyskanych punktów (suma punktów                 

z próby sprawności ogólnej i punktów z próby sprawności specjalnej).  

4. Przy takiej samej liczbie zdobytych punktów rekrutacyjnych w pierwszej kolejności 

przyjmowane są dzieci, które uzyskały większą ilość punktów z próby sprawności specjalnej 

oraz posiadają udokumentowane osiągnięcia w danej dyscyplinie sportu). 
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PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA 
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Próba sprawności ogólnej dla wszystkich dyscyplin  

 

 

 

I. Bieg zwinnościowy – bieg wahadłowy (4x10m):  

a) wykonanie  

 Testowany na sygnał „na miejsca” staje na linii startu.  

 Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek,               
po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony).  

 Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii:  
b) pomiar  

 Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 
1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na 
linii startu;  

c) uwagi  

 Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony. Tak wykonaną próbę należy 
powtórzyć;  

d) sprzęt i pomoce  

 Stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki, lista uczestników próby.  

 

II. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg): 

a) wykonanie 

 Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok                   
w dal na odległość do piaskownicy lub na materac; 

b) pomiar 

 Skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego; 
 

c) uwagi 

 Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć; 
d) sprzęt i pomoce 

 Piaskownica lub 2 materace, taśma miernicza, kreda, lista badanych. 
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Próba sprawności specjalnej 

 
LEKKOATLETYKA 

 
I. Próba równowagi 

 
a) wykonanie 

 Utrzymanie równowagi tak długo, jak to możliwe, stojąc na jednej wybranej nodze na 
belce, wzdłuż osi podłużnej - chwyt z tyłu za stopę nogi wolnej, ugiętej w kolanie. Przed 
zasadniczą próbą można się wesprzeć na ramieniu partnera w celu przyjęcia właściwej 
pozycji. Próba rozpoczyna się od momentu puszczenia ramienia partnera.  

b) pomiar 

 Przyjętą pozycję należy utrzymać przez 1 min. Próba zostaje przerwana po każdorazowej 
utracie równowagi, po czym zostaje powtórzona. 

 Liczba prób potrzebna do utrzymania równowagi na belce przez pełną minutę.                        
Jeśli ćwiczący stracił równowagę 15 razy, oznacza to ze nie jest zdolny do wykonania 
próby. 

c) sprzęt 

 Belka o długości 50 cm (podstawka), wysokości 4 cm, szerokości 3 cm, dwie podpórki 
(zapewniające stabilność) 15 x 2 cm, stopery. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Bieg 50 m – próba szybkości: 

a) wykonanie 

 Na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji 
startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; 

b) pomiar 

 Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch 
wykonanych prób; 

c) uwagi 

 Bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory oraz znajdować się w dobrym stanie. 
Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych; 

d) sprzęt i pomoce 

 Stoper, lista badanych. 
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III. Skłony w przód z leżenia tyłem - próba siły mięśni brzucha: 
 

a) wykonanie 

 Testowany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość  
30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na                         
karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały                              
się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony  
w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 
30 sekund. 

b) pomiar 

 Notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund; 
c) uwagi 

 Testowany nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie 
wykonywania skłonów; 

d) sprzęt i pomoce 

 Materac, stoper, lista badanych. 
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PIŁKA NOŻNA 

 
I. Bieg sprinterski na dystansie 30 metrów.  

 

 Testowany startuje z pozycji stojącej. Początek po sygnale dźwiękowym. Próba 
przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Stoper 
wyłączamy po minięciu linii mety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Technika specjalna (prowadzenie piłki) 

 

 Testowany ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła 
tyczek A, B, C i D do linii METY. Kandydat startuje na sygnał dźwiękowy. Czas jest 
zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę kandydat 
wykonuje 1 raz. W przypadku kandydata lewonożnego, próbę wykonujemy od linii mety 
do linii startu. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów. 

 W przypadku kandydata lewonożnego, próbę wykonujemy od linii mety do linii startu. 
Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Technika specjalna (strzał) 
 

 Testowany ma za zadanie oddać strzał na 
bramkę z odległości 20 metrów w wyznaczone 
jej sektory. Przed oddaniem strzału należy po 
krótkim prowadzeniu piłki, minąć tyczkę zwodem 
i oddać strzał z przed linii oznaczającej punkt 20 
metrów. 

 Każdy kandydat ma 4 powtórzenia – 2 razy 
strzał prawą nogą, 2 raz lewą nogą. Najwyżej 
punktujemy uderzenie piłki pod poprzeczkę w 
środek bramki. Jeżeli piłka dotknie ziemi przed 
przekroczeniem linii bramkowej jest 1 pkt. 
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§ 5. Procedura odwoławcza. 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                   

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

oddziału sportowego. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie                             

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym 

mowa w ust. 3 , w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej 

sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

 

 
 
 
                                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej          

                                                                                        im. Fryderyka Chopina w Książenicach  
                                                                                        -/- 

                                                                                   mgr inż. Cezary Skalski 
                                                                                                                                                                


