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Regulamin rekrutacji do klasy sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Jaworze.
Podstawa Prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
( Dz.U nr 671 z późn.zm.)
1. O przyjęcie do klasy I o profilu sportowym może ubiegać się kandydat, który:
a) Wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza
b) Uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną prób sprawności fizycznej.
c) Posiada pisemną zgodę rodziców ( prawnych opiekunów).
d) Złożył wszystkie dokumenty w wyznaczonym terminie.

3. Wymagane dokumenty:
a) zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej
b) orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza .
c) podpisane przez rodziców oświadczenie
4. Terminy rekrutacji:
Testy sprawnościowe do klasy sportowej odbywać się będą w miesiącu marcu i kwietniu
Szczegółowy harmonogram naboru na dany rok szkolny udostępniony będzie na tablicy
informacyjnej szkoły oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Jawora.
Rodzice dzieci, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą uczestniczyć w teście w wyznaczonym
terminie mają obowiązek zgłoszenia tego faktu pisemnie dyrektorowi szkoły, który na ich wniosek
może wyznaczyć dla nich inny termin przeprowadzenia testu.
5. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:
a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy I sportowej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
b) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:
- akceptuje regulamin egzaminu sprawnościowego na dany rok szkolny,
- przeprowadza testy sprawnościowe,
- kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich,
- ustala listę uczniów przyjętych do klasy I sportowej z uwzględnieniem wyników testów
sprawnościowych,
- sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
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c) test sprawnościowy do klasy I sportowej obejmuje:
* skok w dal z miejsca obunóż:
1pkt- 80-90 cm
2pkt- 91cm-1m
3pkt- powyżej 1m
 Test szybkości (klaśnie pod kolanami w czasie 10 s)
1pkt- do 10 x
2pkt- 11-20x
3pkt- powyżej 20 x
 Bieg wahadłowy ( 3 okrążenia pachołków ustawionych na odcinku 4m)
- 1pkt-powyżej 12 s
- 2pkt- do 12 s
- 3 pkt- poniżej 10 s
* Przysiady z wyrzutem nóg do tyłu (x10)
- 1pkt- powyżej 25 s
- 2 pkt- 20-25s
- 3 pkt –poniżej 20 s
Uczeń może uzyskać maksymalnie 12 punktów.
6. Ustalanie listy uczniów przyjętych do klasy I.
a) Do klasy I sportowej przyjętych będzie nie więcej niż 25 kandydatów , którzy uzyskali
pozytywny wynik z testu sprawności
b) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc pierwszeństwo mają dzieci, które
uzyskały największą liczbę punktów z testu sprawności fizycznej. W przypadku równej liczy
punktów brane są pod uwagę kryteria określone w art. 137 ustawy Prawo oświatowe .
c) Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników rekrutacji.
7. Warunki przyjęcia ucznia do klasy sportowej w trakcie trwania cyklu kształcenia:
a) rodzice ucznia mogą w uzasadnionych przypadkach złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły
o przyjęcie lub przeniesienie dziecka do klasy sportowej w trakcie trwania cyklu kształcenia
c) warunkiem przyjęcia ucznia jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania
sportu wydane przez lekarza oraz zaliczenie testu sprawnościowego zgodnego
z wymaganiami programowymi odpowiednimi dla danej klasy.
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Jawor, dnia ……………………..

.......................................................
.......................................................
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie Rodzica /Prawnego opiekuna
Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy sportowej w całym cyklu kształcenia.
Przyjmuję do wiadomości, że uczeń nie kwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie
orzeczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zostanie przeniesiony do oddziału ogólnodostępnego.
Będę ponosił/a koszty dowozu mojego dziecka na zajęcia basenowe.

_______________________________________
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji do klasy sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Jaworze.

_______________________________________
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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