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Zalączniknr 2

do zarządzenlanr 13l202l Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Sulikowie z dnia22,02.202I r.

REGULAMIN NABORU DO KLASY I i Iv SPORTOWEJ
SzkoĘ Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie

NA RoK SZKOLNY 2021,12022

I. Zasady rekrutacji do klas §portowych

1. Naboru kandydatów do klasy o profilu spofiowym dokonuje się spośród:

. kandydatów do klasy I,

o uczniów klas III.

2, Jeśli w klasie sportowej są wolne miejsca, można dokonać naboru uzupełniającego

w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców (prawnych

opiekunów), nauczyciela lub trenera po spełnieniu opisanych wymagań.

3. Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych , w tazie odej ścia

lub przeniesienia uczniów,

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata do klasy sportowej na teście,

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna możę Wznaczyc nowy termin testu

sprawnościowego.

5. Kandydatem do klasv I o profilu sportowym może byó uczeń, który:

o w danym roku rozpoczynanaukę w szkole podstawowej,

o przystąpi do próby sprawnościowej,

. wkużę się umiejętnościami potwierdzonymi wynikami testu sprawnościowego

- (Zalączntk 5),

o posiada stan zdrowia umozliwiający mu udział w zajęciach sportowych,

potwierdzo ny pr zez lękarza specj alistę.

6. Kandydatem do klasv czwartei o profilu sportowym moze byc uczeń ktory:

o w danym roku kalendarzowym ukończy klasę trzecią w szkole podstawowej

z dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu,

o .vqtkażę się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu

sprawno ści owe go (załączntk 6),

o zbardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez\ekarzaspecjalistę

medycyny sportowej,



7. Jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończy klasę trzecią z dobrymi wynikami

w nauce i zachowantu oraz osiągnie wysokie wyniki testu sprawnościowego

organizowanęgo przęz trenerów naszej placówki.

8. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się pod warunkiem, że szkoła dysponuje

wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy placówki.

II. Kwalifikacja uczniów do klas sportowych

1. W celu przeprowadzenianaboru do klas sportowych Dyrektor Szkoły powołuje

S zko lną Komi sj ę Rekrutacyj no - Kwalifikacyj ną.

ż. W skład Komisji wchodzą:

o wicedyrektorjako przewodniczący, wprzypadku nieobecności inny nauczyciel

wskazany j ako przew odntczący,

o trener właściwej dyscypliny,

o nzlczyciele wychowania ftzycznego.

3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej:

o przekazanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o

warunkach rekrutacji,

. prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnię z zasadami określonymi

w regulaminię naboru uczniów do klas sportowych,

. przeprowadzenię testów sprawności (zń. rr 5 lub 6)

o sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego,

o ustalenie listy uczniów przyjętychdo klas sportowych i podanie do

wiadomo ści zainteresowanych.

III. Wymagana dokumentacja:

1. podanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o przyjęcie do pierwszeiklasy

sportowej (załaczn ik l aI.

2. Podanie o przyjęcie dziecka do klasy czwartej o profilu sportowym - (Załqcznik lb\

3. Deklaracja przystąpienia do prób sprawnościowych - (zalącznik2)

4. Oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazaizdrowotnych - (za|ącznik 3)

5. Zgodarodzicanauczęszczanie dziecka do klasy sportowej i ldztał w treningach,

zapoznaniaz Regulaminem funkcjonowanie klas sportowych, przetwarzanie danYch

osobowych - (za|ącznik 4)



IV. Terminy rekrutacji

1 , Podania o przyjęcie do klasy sportowej należy składać w terminie od 01 .03.202I do

3L03.202I w sekretariacie szkoły lub przesłać poczta,

2. Termiń przepfowadzenia testów sprawności fizycznej:

. do klasy pierwszĄ 7-9 kwietnia 202Ir,

o do klasy czwartej 15-19 marca 202Ir,

Do I5.04.2O2I ogłoszenie wyników i listy przyjętych kandydatów

Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w przypadku posiadania wolnych miejsc:

o Do klasy pierwszej I0-I4 maj 202Ir.

. Do klasy czwartej 12-16 kwietnia 202lr.

Podanie do publicznej wiadomości wyników dodatkowego postępowania

kwalifikacyjnego - 20 maj 20żl r.

v. ustalenia końcowe

1. ostateczny skład klas sportowych zatwierdza Dyrektor Szkoły wspÓlnie

z nauczy cielami wychowania ftzy czne go prowadzącymi daną dyscyp l inę sPortu.

2. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasach sportowych, o przyjęciu

uczniadecyduje miejsce na liście wyników próby testów sprawności ftzycznej.

3. W przlpadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła informuje

rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do Szkoły.

4. od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej rodzicę (prawni

opiekunowie) mają możliwość wniesienia odwołania na piśmie do Dyrektora SzkołY

w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów.

5, Dyrektor rczpatruje odwołania w terminie siedmiu dni od daty złożenia.

6. Decyzję o zamknięciu listy i naboru uczniów do klas sportowy podejmuje Dyrektor

Szkoły. D ecy zja Dyrektora j est ostateczna.
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