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REGULAMIN  

REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH  

KLAS IV PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z KLASAMI SPORTOWYMI 

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WIENIAWIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

I . Podstawa prawna 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  

(Dz. U. z 2020 r.  poz. 2138); 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana 

Kochanowskiego w Wieniawie z dnia 1 września 2021 roku. 

 

W oddziale sportowym będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym  

w dyscyplinie piłka ręczna. 

 

II. Zasady przyjęcia kandydatów do oddziału sportowego klasy IV 

1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

 w roku rozpoczęcia nauki w klasie IV  ukończyli  co najmniej 9 lub 10 lat,  

(ur. 2013 r. lub 2012 r.); 

 posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim  

      wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę 

medycyny sportowej; 

 posiadają pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie 

kandydata do oddziału sportowego; 

 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest 

prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-szkolnych/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-27-marca-2017-r.-w-sprawie-oddzialow-i-szkol-sportowych-oraz-oddzialow-i-szkol-mistrzostwa-sportowego-dz.u.-z-2017-r.-poz.-671-14531.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_8_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-szkolnych/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-27-marca-2017-r.-w-sprawie-oddzialow-i-szkol-sportowych-oraz-oddzialow-i-szkol-mistrzostwa-sportowego-dz.u.-z-2017-r.-poz.-671-14531.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_8_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-szkolnych/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-27-marca-2017-r.-w-sprawie-oddzialow-i-szkol-sportowych-oraz-oddzialow-i-szkol-mistrzostwa-sportowego-dz.u.-z-2017-r.-poz.-671-14531.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_8_u_0_p_0_l_0_i_0
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W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki niż liczba miejsc,  

w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.  

 

2. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do oddziału sportowego: 

 wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego; 

 dwie podpisane fotografie (nie dotyczy uczniów  Publicznej Szkoły   

          Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie); 

 oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana 

Kochanowskiego w Wieniawie); 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania 

danego sportu (można je złożyć w szkole już po przystąpieniu kandydata do 

proby sprawności fizycznej). 

3. Dokumenty wymienine w punkcie 2 należy składać do sekretariatu szkoły. 

 

III. Terminy rekrutacji 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym został określony w załączniku do Zarzadzenia Nr 11.2022 Wójta 

Gminy Wieniawa z dnia 26 stycznia 2022 roku;  

 W dniu 18 marca 2022 roku goz. 1000 przeprowadzenie próby sprawności 

fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym; 

  W dniu 9 maja 2022 roku goz. 1000  przeprowadzenie próby sprawności 

fizycznej w postępowaniu uzupełniającym. 

 

IV. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego dyrektor szkoły powołuje 

komisję rekrutacyjną. 

2. W skład komisji wchodzą: 

 dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący; 

 czterech nauczycieli wychowania fizycznego. 

3. Komisja  rekrutacyjna: 

 podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji; 
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 prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadmi określonymi  

w regulaminie; 

 przeprowadza próby sprawności fizycznej; 

 ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

oddziału sportowego klasy czwartej; 

 sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego; 

 ogłosza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego 

klasy czwartej. 

 

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

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do oddziału sportowego. 

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

kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 4. Uzasadnienie zawiera 

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

przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

o którym mowa w punkcie 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

8. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych  

i nieprzyjętych podane do publicznej wiadomości, są publikowane nie dłużej niż do 

czasu upłynięcia terminów, o których mowa w załączniku do Zarządzenia  

Nr 11.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w postępowaniu 

rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanego w danym roku 

kalendarzowym. 

 

V. Postanowienia końcowe 
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1. Zajęcia sportowe  będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin 

tygodniowo, w tym: 

 6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplnie piłka ręczna dla  dziewcząt  

i chłopców; 

 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania 

          szkoły podstawowej. 

 

Dyrektor szkoły  

mgr Rafał Pawlikowski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


