
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 

ODDZIAŁ SPORTOWY O SPECJALNOŚCI PIŁKA RĘCZNA Z ELEMENTAMI 

LEKKOATLETYKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Szanowni Rodzice i uczniowie tegorocznych klas III. Informuję, że rozpoczyna się 

nabór do oddziału sportowego na lata 2022/2027 o specjalności piłka ręczna dziewcząt  

i chłopców z elementami lekkoatletyki (klasa IV) w budynku przy ul. Leśnej 35 (Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Bolszewie od dnia 01 września 2022 r.) W ramach zajęć sportowych 

oferujemy szereg zajęć rozwijających sprawność fizyczną w postaci gier i zabaw, gier 

rekreacyjno-ruchowych, ćwiczeń oswajających, co jest szczególnie ważne dla dzieci w tym 

wieku. W oddziale sportowym uczniowie mają do dyspozycji 10 godzin wychowania 

fizycznego. W ramach 6 godzin będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie 

ukierunkowanym w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców, a podczas 4 godzin  

z podstawy programowej będą prowadzone zajęcia z naciskiem na lekkoatletykę. Zajęcia 

będą odbywały się w bardzo dobrych warunkach sportowych oraz miłej i przyjaznej 

atmosferze. Prowadzącymi będą nauczyciele wychowania fizycznego z wieloletnim 

doświadczeniem, dla których najważniejszy jest harmonijny rozwój ucznia, dobra zabawa, 

oraz osiąganie sukcesów sportowych. Gorąco zachęcamy. Razem stworzymy drużynę 

marzeń!  

Rekrutacja uczniów do oddziału sportowego odbywa się na zasadach określonych  

w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59  

ze zm.), w rozporządzeniu MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017, poz. 671 ze zm.)  

oraz w Zarządzeniu Nr 11/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 26 stycznia 2022 r.  

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych  

oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę. Termin składania wniosków przypada na dzień 12 maja 2022 r. 

Wypełniony wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego (załącznik 1) i zgodę rodziców 

(załącznik 2) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły przy ul. Leśnej 35. Próby 

sprawnościowe odbędą się 20 maja 2022 r. w budynku przy ul. Leśnej 35. 

Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny opracowuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

W załączeniu: Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego z załącznikami. 

 

Dyrektor Szkoły 
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