Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie
Regulamin rekrutacji do klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie

I.










Podstawy prawne

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156),
Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych
oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671)
Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły
niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły
artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu
(Dz.U. z 2019 r poz.1641)
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego
programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r. poz.1569)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież
do ukończenia 21.roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21.a23. rokiem życia
(DZ.U. z 2019 r. poz.396)
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U z 2018,poz.1000)
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie

II. Warunki przyjęcia do klasy sportowej:
1.Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych.
2. Złożenie odpowiedniej dokumentacji Karta zgłoszenia + podanie + zaświadczenie –
zgodnie z harmonogramem w postępowaniu rekrutacyjnym
3.Zaliczenie testu sprawności fizycznej i uzyskanie wyniku kwalifikującego do przyjęcia do
klasy sportowej ( 24 osoby z najlepszymi wynikami) .
III. Kwalifikacje uczniów do klasy sportowej.
1.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2.W skład komisji wchodzi dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel
wychowania fizycznego, trener danej dyscypliny sportu.
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3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,
ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy sportowej,
c) sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
4.W postępowaniu kwalifikacyjnym do klasy sportowej przyjęci będą uczniowie, którzy
uzyskają najlepsze wyniki w testach sprawności fizycznej.
5.Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji
na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

IV. Załączniki
Opis testów sprawnościowych
1. Bieg po kwadracie.
Uczeń na sygnał wykonuje bieg po kwadracie o długości jednego boku 6m. Kwadrat
wyznaczają słupki ustawione na rogach. Liczy się czas obiegnięcia wszystkich
słupków.
2. Sadzenie ziemniaków
Uczeń trzyma w rękach trzy woreczki, które w czasie biegu umieszcza na podłodze w
trzech kółkach ringo. Obiega półmetek i wracając zabiera woreczki z ziemi. Liczy się
czas wykonania próby.
3. Przyklaski pod kolanami
Uczeń w ciągu 10 sekund wykonuje przyklaski pod kolanami raz pod prawym raz pod
lewym. Liczy się ilość wykonanych przyklasków w wyznaczonym czasie.
4. Rzut piłeczką palantową
Uczeń z miejsca wykonuje rzut piłeczką palantową z nad głowy. Liczy się odległość
wykonania rzutu. (w jednej próbie uczeń rzuca dwoma piłkami)
5. Przeniesienie 3 piłeczek palantowych ustawionych pod siatką (jedna na środku i dwie
na bokach). Każdą piłkę przynosimy osobno, którą kładziemy na rakiecie tenisowej.
Liczy się czas wykonania próby.
Każdą próbę uczeń wykonuje dwa razy z przerwą między próbami liczy się wynik z lepszej
próby

