
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W SKOCZOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  

 
Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas 

sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych 
oddziałów. Oddział będzie funkcjonował na zasadzie 10 h obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (6h zajęć na sali gimnastycznej + 4h zajęć na basenie). Klasa sportowa realizuje 
program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla 
szkoły podstawowej. 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), art.154 
ust.1 pkt 1 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), art.137  

3. Zarządzenie nr 0050.18.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 31 stycznia 2018,   
w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów 

 

 Zasady zapisu do klas sportowych 

1. Kandydatem do pierwszej klasy sportowej może być: 

 dziecko, które ukończyło edukację w klasie „0” w bieżącym roku szkolnym, 

 uzyska pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 

 wykaże się brakiem przeciwwskazań do uprawiania sportu, potwierdzonym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu do klasy sportowej 
szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości przyjęcia dziecka do 

klasy ogólnej, jeśli nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły. 

3. Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 
zostanie podana do wiadomości zainteresowanych 18.04.2018 roku. 

 

Kwalifikacja uczniów do klas sportowych 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do pierwszej klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje 
Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w skład której wchodzą: 

 wicedyrektor-jako przewodniczący, 

 nauczyciele wychowania fizycznego. 

 

 

 

 



Zadania Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 

1. Podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, 

2. Prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi  
w regulaminie, 

3. Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego, 

4. Przeprowadza test sprawności ogólnej (załącznik), 

5. Ogłasza listę kandydatów, którzy mogą rozpocząć edukację w danym roku szkolnym 

w pierwszej klasie sportowej oraz sporządza listę rezerwową na wypadek, gdyby 
któryś z kandydatów wybrał inną szkołę, 

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dniach 05.04.2018 oraz 10.04.2018 

 w godzinach od 15:00 do 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie 

OBOWIĄZKOWO DZIECKO MUSI POSIADAĆ OBUWIE SPORTOWE 

+ STRÓJ GIMNASTYCZNY 

7. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w dniu 22.05.2018 

w godzinach od 15:00 do 17:00  (w miarę dostępności miejsc w klasie). 

 

Kryteria przyjęcia do pierwszej klasy sportowej: 

1. Do klasy sportowej dostają się kandydaci, którzy podczas procesu rekrutacyjnego 

uzyskali najwyższe wyniki (ocena końcowa), 

2. W przypadku jednakowego wyniku u dwóch lub więcej kandydatów  
w pierwszej kolejności będzie przyjęte dziecko z rejonu Szkoły Podstawowej nr 8  

w Skoczowie, 

3. W przypadku jednakowego wyniki u dwóch lub więcej kandydatów spoza rejonu 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie o przyjęciu decydują wyniki: 

a) próba zwinności - bieg wahadłowy, 

b) próba mocy - skok w dal z miejsca, 

c) próba gibkości - skłony tułowia. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Deklaracja wyboru profilu klasy, 
2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

 

 Obowiązki ucznia klasy sportowej 

1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 
obowiązujących w Szkole. 

2. Uczeń jest zobowiązany do realizacji obowiązującej podstawy programowej 
poszerzonej o treści specjalistyczne. 

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie (do 15 września danego roku) 

4. Uczeń klasy sportowej dba o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie 
własnego poziomu sportowego. 



5. Uczeń klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce może 

być (na wniosek wychowawcy klasy) ukarany brakiem zgody na reprezentowanie 
Szkoły w zawodach i turniejach sportowych. 

6. Uczeń, który nie podnosi własnego poziomu sportowego ze względu na brak 
zaangażowania i lekceważący stosunku do zajęć, sprawiający szczególne trudności 
wychowawcze, na wniosek nauczyciela wf, w porozumieniu z wychowawcą klasy, 

może zostać przeniesiony decyzją dyrektora Szkoły do klasy równorzędnej w Szkole. 
7. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP w trakcie 

trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, przestrzegania regulaminów korzystania z sal 
gimnastycznych, pływalni oraz regulaminów innych pomieszczeń wykorzystywanych 
w celach treningowych. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klasy sportowej mogą wnioskować do 
dyrektora Szkoły o przeniesienie dziecka z klasy sportowej do klasy ogólnodostępnej 

w późniejszym czasie, ale ostateczna decyzja należy do dyrektora Szkoły. 
 

 

  



Załącznik 

Opis testów sprawności 
(próby pochodzą z: Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory, Międzynarodowy test 
sprawności fizycznej) 

1) Próba mocy - skok w dal z miejsca 
Sposób wykonania: badane dziecko staje w małym rozkroku ze stopami ustawionymi 

równolegle przed wyznaczoną linią. Następnie obniża środek ciężkości poprzez ugięcie nóg  
w stawach z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje zamach rąk  
w przód i odbija się od podłoża skacząc jak najdalej. 

Skoczność  

Dziewczęta Chłopcy Punkty 

5 stóp  5 stóp  minimalny 1 pkt 

6 stóp  6 stóp  dostateczny 2 pkt 

7 stóp  7 stóp  dobry 3 pkt 

8 stóp  8 stóp  bardzo dobry 4 pkt 

9 stóp  9 stóp  wysoki 5 pkt 

10 stóp  10 stóp  wybitny 6 pkt 

 
2) Próba gibkości - skłon tułowia w dół 

Sposób wykonania: Badane dziecko stoi w postawie zasadniczej i wykonuje ciągły powolny  
skłon tułowia w dół z zadaniem wskazanym: chwyt oburącz za kostki, palce rąk chwytają  
palce stóp, palce obu rąk dotykają podłoża, szeroko rozwarte palce dotykają podłoża, całe  

dłonie dotykają podłoża, głowa dotyka podudzia  

Gibkość  

Dziewczęta Chłopcy Punkty 

chwyt oburącz za kostki chwyt oburącz za kostki minimalny 1 pkt 

dotknięcie palcami obu rąk 
palców stóp 

dotknięcie palcami obu rąk 
palców stóp dostateczny 2 pkt 

dotknięcie palcami obu rąk 
podłoża 

dotknięcie palcami obu rąk 
podłoża dobry 3 pkt 

dotknięcie wszystkimi palcami 
(obu rąk) podłoża 

dotknięcie wszystkimi palcami 
(obu rąk) podłoża bardzo dobry 4 pkt 

dotknięcie dłońmi podłoża dotknięcie dłońmi podłoża wysoki 5 pkt 

dotknięcie głową kolan dotknięcie głową kolan wybitny 6 pkt 

 
3) Próba zwinności - bieg wahadłowy 4x10 m z przenoszeniem klocków 

Sposób wykonania: Badany stoi w pozycji wykrocznej (start wysoki), w półkolu przed linią  
A oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do drugiego półkola znajdującego 

się na linii B. W półkolu tym znajdują się dwa klocki. Badany podnosi jeden klocek, biegnie  
z nim z powrotem do linii startu i kładzie klocek w półkolu A. Biegnie ponownie do półkola 
B i podnosi drugi klocek, przenosi i kładzie w półkolu A. Czas wykonania próby liczy się od 

sygnału startu do chwili położenia drugiego klocka. 

 


