
PROCEDURA REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB 

PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁUPSKU 
 

 

Podstawa prawna:   

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity  Dz. U. z 1996r.  

Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),  

  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie  

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz 

przechodzenia z jednego typu szkół do innych  (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232),  

 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012 

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

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.  

 

 

  

§ 1 ZASADY OGÓLNE 

 

1. Do klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupsku przyjmuje się: 

   

a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

  

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

   

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Słupsku będzie prowadzić w roku szkolnym 2017/2018 

klasę sportową o profilach: piłka ręczna dziewcząt  i lekkoatletyka.  

 

   

§ 2 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH 

1. Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się w maju 2017 r. spośród uczniów klas III do 

klasy czwartej sportowej. 

   

2. Kryteria naboru do klasy sportowej: 

   

a) potwierdzony przez lekarza dobry stan zdrowia; 

   

b) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na naukę dziecka w klasie sportowej; 

   

c) dobre wyniki w nauce umożliwiające pogodzenie intensywnego treningu  z wysokim 

poziomem nauczania; 

 

d) warunki somatyczne;  

 

e) uzyskanie pozytywnych wyników w testach sprawności ogólnej i specjalnej. 



 

 

   

Zakres testów obejmuje: 

1. Skłony z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30 sekund (brzuszki).  

2. Bieg wahadłowy na dystansie  3x10m.   

3. Pomiar siły: zwis na drążku na ugiętych rękach. 

4. Skok obunóż z miejsca. 

5. Bieg wytrzymałościowy – 4 okrążenia, około 300m. 

6. Kozłowanie prawą i lewą ręką. 

 
 

§ 3 TERMINY I WYMAGANE DOKUMNETY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ 

1. Terminy składania dokumentów do klasy sportowej: 

 

a) termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej upływa w maju  2017 r. 

 

b) ogłoszenie wstępnej listy przyjętych -  czerwiec 2017 r. 

  

2. Wymagane dokumenty:  

 

a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,  

 

b) oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej, 

   

c) pisemna zgoda rodziców. 

   

3. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczną decyzję o przydziale do klasy 

sportowej podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. 

  

 

§ 4 PRZEPISY SZCZEGÓLNE 

1. W przypadku większej ilości kandydatów do klasy sportowej Szkoły Podstawowej     

nr 3 w Słupsku w stosunku do liczby miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria: 

   

a) wyniki sprawdzianu sprawności ogólnej i specjalnej; 

 

b) oceny z zajęć edukacyjnych; 

 

c) dodatkowe osiągnięcia sportowe kandydata; 

 

d) minimum poprawne zachowanie – na podstawie oceny opisowej.   

 

  

 



 

§ 5 KOMISJA REKRUTACYJNA 

  

1. Rekrutację do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku prowadzi 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

  

W skład komisji wchodzą: 

 

a) Dyrektor Szkoły lub wyznaczony nauczyciel wychowania fizycznego jako      

przewodniczący, 

 

b) nauczyciele prowadzący zajęcia w danym roczniku. 

 

2. Komisja opracowuje listę przyjętych według obowiązujących procedur. 

  

3. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice (prawni  

opiekunowie ) mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni. 

 

4. Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi 

zainteresowanym stronom. 

 

5. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 


