
Kryteria rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej chłopców  

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 

I. Podstawa prawna 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 4 grudnia 2015 r. poz. 

2156) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1942); 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1129) 

II. Zasady rekrutacji 

1. O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez przychodnię sportowo- lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej; 

b) zaliczył próbę sprawności fizycznej ustaloną przez szkolną komisję kwalifikacyjną; 

c) ma pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Wymagane dokumenty  niezbędne do przeprowadzenia próby sprawnościowej: 

a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia; 

b) pisemna zgoda rodziców. 

3. Terminy: 

a) 20 czerwca 2018 r.  godz. 16. 00  przeprowadzenie  próby sprawności fizycznej  

sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie 

Wlkp. ul. Zamenhofa 2a; 

b) 27 czerwca 2018 r. godz. 13.00 podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 

wyniki prób sprawności fizycznej; 

c) 27 czerwca 2018 r. godz. 13.00 podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do klasy sportowej. 

4. Szkolna komisja kwalifikacyjna 

a) w celu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do klasy sportowej dyrektor 

powołuje szkolną komisję kwalifikacyjną; 

b) w skład komisji wchodzi 2  nauczycieli wychowania fizycznego SP 2; 

c)  zadaniem komisji jest:  

- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

- sporządzenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej  i przekazanie jej szkolnej komisji rekrutacyjnej. 



III. Obowiązki ucznia klasy sportowej: 

1.Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są do: 

a) przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole (w tym 

regulaminu korzystania z sali gimnastycznej); 

b) realizacji podstawowego wymiaru godzin; 

c) dbania o aktualne badania lekarskie; 

d) uczestnictwa w turniejach i zawodach sportowych, w których bierze udział szkoła, 

e) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć oraz troski o sprzęt sportowy 

i rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku jego zagubienia do ponoszenia 

odpowiedzialności materialnej. 

2. Uczniowie klasy sportowej, sprawiający szczególne problemy wychowawcze negatywnie 

wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek wychowawcy klasy, za zgodą rady 

pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do klasy ogólnokształcącej. 

IV. Załączniki do zasad rekrutacji 

a) wykaz ćwiczeń do próby sprawnościowej; 

b) formularz pisemnej zgody rodziców. 


