
Regulamin rekrutacji uczniów do oddziału sportowego  

o specjalności piłka ręczna dziewcząt i chłopców z elementami 

lekkoatletyki (klasa IV) na lata 2022/2027  

w Szkole Podstawowej w Bolszewie, w budynku przy ul. Leśnej 35 

(Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie od dnia 01 września 2022 r.)  
 

W oddziale sportowym będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym  

w dyscyplinie piłka ręczna dziewcząt i chłopców.  

 

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 z późn, zm.)  

oraz rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych  

oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ((Dz. U. poz. 671 oraz z 2019 r. poz. 413 ze zm.).  

1. Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny opracowuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły.  

2. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:  

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym  

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; 

3) złożyli wypełniony wniosek, którego wzór określa dyrektor szkoły;  

4) 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; aktualne, zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programy 

szkolenia, wraz z opisem i wynikami prób sprawnościowych, są dostępne na stronie piłka ręczna 

chłopców i dziewcząt: 

http://ospr.edu.pl/resources/uploads/personal/lista%20uczestnikow/kryteria%20SP%20ZPRP.pdf 

 

5) w roku rozpoczęcia nauki w klasie IV sportowej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat, (ur. 2012 r. 

lub 2013 r.); 

6) zaliczyli z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej (minimum 180 punktów 

możliwych do zdobycia), w  przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane 

warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale,  brane będą  pod uwagę wyniki prób sprawności 

fizycznej i utworzony zostaje ranking kandydatów;  

7) do oddziału sportowego przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas III Szkoły 

Podstawowej w Bolszewie, w dalszej kolejności – uczniowie z innych szkół (w miarę wolnych 

miejsc); 

8) minimalna liczba osób, aby powstał odział sportowy, to 20 osób, a maksymalna 28 osób. 

9) Komisja może obniżyć próg punktowy w przypadku wolnych miejsc. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie pod uwagę 

następujące kryteria (mające jednakową wartość – art. 131 ust.2. ustawy Prawo Oświatowe): 

1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

http://ospr.edu.pl/resources/uploads/personal/lista%20uczestnikow/kryteria%20SP%20ZPRP.pdf


3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

4. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego  

oraz procedurę odwoławczą. 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Termin  

w postepowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postepowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 

sportowego 

12.05.2022 r. 

 

07.06.2022 r. 

2. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej do oddziału sportowego  

20.05.2022 r. 

 

08.06.2022 r. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej  

do oddziału sportowego  

23.05.2022 r. 09.06.2022 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych  

do oddziału sportowego  

24.05.2022 r. 09.06.2022 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli uczęszczania do oddziału 

sportowego  

30.05.2022 r. 15.06.2022 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do oddziału sportowego  

lub oddziału mistrzostwa sportowego 

02.06.2022 r. 21.06.2022 r. 

7. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc 

w oddziału sportowego  

02.06.2022 r. -------------------- 

Procedura odwoławcza.  

1) 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. 

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału 

sportowego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  

w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.  

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  

7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicom przysługuje skarga 



do sądu administracyjnego. 

OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO  

1. Uczniowie oddziału sportowego: 

1) zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów  obowiązujących 

w Szkole,  

2) zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej poszerzonej o treści 

specjalistyczne z danej dyscypliny, 

3) dbają o aktualne badania lekarskie (jeżeli uczeń nie posiada aktualnego zaświadczenia, 

ma obowiązek uczestniczyć biernie w zajęciach (przebywa pod opieką nauczyciela, lecz nie 

uczestniczy aktywnie w zajęciach) do momentu dostarczenia zaświadczenia  

do nauczyciela), 

4) mają obowiązek uczestniczenia i reprezentowania szkoły we wszystkich turniejach  

i zawodach, w których bierze ona udział. Absencja ucznia wynikająca z udziału  

w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, 

5) zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt 

sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych,  

6) dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego,  

7) za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez 

dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek 

wychowawcy klasy,  w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia),  

8) niepodnoszący własnego poziomu sportowego i niekwalifikujący się do dalszego 

szkolenia, na wniosek nauczyciela w  porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą Rady 

Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do innej klasy.  

9) sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych 

uczniów,  na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą Rady Pedagogicznej mogą 

być przeniesieni do  klasy ogólnodostępnej.  

Załączniki do regulaminu:   

1. Wzór zgody rodzica. 

2. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy sportowej.  

3. Wzór zaświadczenia lekarskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1      Bolszewo, dn. …………………………….  

  

  

 

     ZGODA RODZICA  

  

 

  Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka   …..………………………………  

do oddziału sportowego o specjalności piłka ręczna w latach 2022-2027 oraz na jego udział  

w treningach  i zawodach sportowych. 

  Oświadczam, że znane mi są wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji do oddziału 

sportowego. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielem 

wychowania fizycznego.    

 Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w próbach sprawności fizycznej 

przeprowadzanych w ramach rekrutacji do oddziału sportowego.    

 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania dziecka do oddziału 

sportowego.  

   

  

 

      ………………………………………………..  

           (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2        Bolszewo, dnia                          

 

 

        Dyrektor Szkoły Podstawowej  

        im. Mikołaja Kopernika  

        w Bolszewie 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego klasy czwartej w roku szkolnym 2022/2023 

  

1. Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................. 

2. Klasa: …………………………………………………………………………………... 

 

 

 

       

  

             

      …………………………………………………….  

                      data i czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3   

          Data……………………….  

  

  

  

  

    ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE  

  

  

 

 

Stwierdzam, że .............................................................ur....................................   jest zdrowy/a 

  

i nie ma przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej o specjalności piłka ręczna.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


