REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADZKIEM
w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z
późn. zm.),
2.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59.)
3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.
U. 2017 poz.60.)
4.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
5.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U z 2010 r. Nr 127, poz. 857),
6.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. nr 26,
poz. 232 ).
7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
§ 1 ZASADY OGÓLNE
1.
W roku szkolnym 2020/2021 zostanie utworzony jeden oddział klasy sportowej.
W klasie będzie realizowane 10 godzin wychowania fizycznego, obejmujące 4 godziny zgodnie
z podstawą programową kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem
oraz 6 godzin ukierunkowanego szkolenia.
2.
Pozostałe przedmioty będą realizowane zgodnie z wymiarem określonym ramowym planem
nauczania dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.
3.
Program szkolenia sportowego w oddziale klasie sportowej jest realizowany równolegle
z programem kształcenia ogólnego, właściwego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem.
4.
Uczniowie klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem, opracowany na podstawie ramowego planu
nauczania.
5.

Oddział klasy sportowej nie może liczyć więcej niż 28 uczniów.
§ 2 ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH

1.
Nabór do klas sportowych w roku 2020/21 odbywa się spośród uczniów klas III szkół
podstawowych do klas IV sportowych.
2.

Kryteria naboru do klas sportowych:
bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza;
pisemna zgoda (deklaracja) rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie nauki dziecka

w klasie sportowej;
pisemna zgoda na udział w egzaminie sprawnościowym;
uzyskanie pozytywnych wyników w próbach sprawności fizycznej;
uzyskanie akceptacji komisji rekrutacyjnej.
§ 3 DYSCYPLINA ZAKRES SPRAWDZIANU
1.
Egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności
Fizycznej. W teście tym wzięto pod uwagę pięć prób:
bieg na 50 m - szybkość,
skok w dal z miejsca – moc,
zwis na ugiętych rękach – siła ramion,
bieg zwinnościowy (4 x 10 m),
siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha.
2.
Podczas testu sprawności fizycznej kandydaci powinni posiadać strój sportowy (koszulka,
spodenki, dres, obuwie sportowe).
§ 4 DOKUMENTACJA
Wymagane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej:
pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie nauki dziecka w klasie sportowej
(deklaracja przystąpienia do klasy sportowej),
deklaracja przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
1.

§ 5 TERMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH
1. W obecnej sytuacji (epidemia koronawirusa) trudno o podanie dokładnego terminu
egzaminu.Najważniejszym dokumentem jest karta zgłoszenia dziecka do klasy sportowej. O
terminach egzaminu będziemy informować na bieżąco.
2. Do 31 sierpnia 2020r. należy złożyć zaświadczenie od lekarza – zdolny/a do uczestnictwa
w zajęciach w klasie sportowej.
3. W przypadku wolnych miejsc prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja.
§ 6 PRZEPISY SZCZEGÓLNE
1. Przy wyborze kandydata decyduje:
a) ocena testu sprawności fizycznej określonej dla każdej dyscypliny sportowej;
a) kolejność zgłoszeń i opinia nauczyciela prowadzącego wychowanie fizyczne w klasie trzeciej, w
przypadku braku możliwości zorganizowania testu sprawności fizycznej.
§ 7 KOMISJA REKRUTACYJNA
1.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną.
2.

W skład komisji wchodzi zespół w składzie 3-osobowym, powołany przez dyrektora szkoły.

3.

Szkolna Komisja rekrutacyjna:

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b) prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami naboru,
c) ogłasza listę kandydatów przyjętych według niniejszej procedury i przedkłada ją do
zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły zgodnie z terminami, o których mowa w § 3.,
d) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
4.
Od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice/prawni
opiekunowie mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.
5.
Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi
zainteresowanym stronom.
6.

Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

§ 8 Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r.
Załączniki:
1.
2.
3.

Deklaracja zgłoszenia do klasy sportowej.
Deklaracja przystąpienia do prób sprawności fizycznej.
Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka.

Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzkiem

