Regulamin rekrutacji do klasy czwartej sportowej
w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie

Podstawa prawna:
1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Na
podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o sporcie ( Dz.-U z 2017r.Nr. poz-1600).
4. Zarządzenie nr 36/19 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas IV i VII publicznych szkół
podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa
sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub
oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych
ogólnodostępnych.
5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 55 w Szczecinie.

§ 1 Termin rekrutacji
1. Nabór do klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna prowadzony jest w
terminach określonych przez szkołę i podanych do publicznej wiadomości.
2. Informacja o kandydatach przyjętych do klasy sportowej podana zostanie 23
kwietnia 2019 r. o godz. 12.
§ 2 Zasady ogólne rekrutacji do klasy sportowej
1. Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie za zgodą organu prowadzącego tworzy i
prowadzi od klasy czwartej oddziały sportowe o profilu gier zespołowych - piłka
ręczna dziewcząt i chłopców. Uczniowie klasy sportowej oprócz nauki, mają
możliwość rozwijania swojej sprawności fizycznej, uczestniczenia w procesie
specjalistycznego szkolenia w zakresie piłki ręcznej, w oficjalnych rozgrywkach,
obozach, turniejach.
2. Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się spośród uczniów klas trzecich ze Szkoły
Podstawowej nr 55 w Szczecinie oraz uczniów z innych szkół.
3. Rekrutacja ma na celu wyłonienie dzieci, które w długoterminowej prognozie rokują
największe nadzieje na osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz stworzenie
zespołu klasowego, w którym praca wszystkich uczniów i ich rodziców będzie
ukierunkowana na optymalny rozwój dziecka w sferze edukacyjnej, wychowawczej i
sportowej.

§ 3 Warunki rekrutacji
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV sportowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (zał. nr 1).
2. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata potwierdzony orzeczeniem wydanym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w teście sprawności fizycznej
(zał. nr 1).
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie sportowej w Szkole Podstawowej nr 55 w
Szczecinie (zał. nr 2).
5. Udział w Teście Sprawności Fizycznej (zał. nr 3).
§ 4 Warunki przyjęcia kandydata do klasy sportowej
1. Bardzo dobry stan zdrowia kandydata, potwierdzony orzeczeniem wydanym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Wynik punktowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na
podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych przez kandydata ustala się listę
rankingową kandydatów do klasy sportowej.
3. Na podstawie projektu arkusza organizacyjnego szkoły, Dyrektor szkoły określa stan
ilościowy uczniów w klasie sportowej.

§ 5 Postępowanie rekrutacyjne

a)
b)
c)

d)

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,
ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
podanie w terminie do 23 kwietnia 2019r. do publicznej wiadomości wyników
postępowania rekrutacyjnego w formie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
przyjętych,
sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
§6 Podstawowe obowiązki ucznia klasy sportowej
1. Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany do:
 przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
 dbania o aktualne badania lekarskie, i ma obowiązek dostarczenia trenerowi/
nauczycielowi w-f karty zdrowia sportowca poświadczonej przez lekarza sportowego.
 dbania o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie własnego poziomu
sportowego.



uczestniczenia we wszystkich zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz
pozostałych zawodach sportowych w których bierze udział szkoła,
 przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz
przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może
być zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy na wniosek nauczyciela w-f w porozumieniu z wychowawcą klasy.
3. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie
wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela w-f lub wychowawcy
klasy, może zostać przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do klasy ogólnodostępnej.
4. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie
opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe, opinii lekarza, przenosi się od
nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału, działającego na zasadach
ogólnych.
§ 7 Harmonogram działań rekrutacyjnych
1. Podanie do publicznej wiadomości przez Dyrekcję szkoły kryteriów naboru do klasy
sportowej do 11.03.2019 r.
2. Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły o przyjęcie do klasy IV (zał. nr 1) w terminie
11.-22.03.2019 r.
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej piłka ręczna 02.04.2019 r. dziewczęta i chłopcy godz.16.30 - hala sportowa Szkoły Podstawowej
nr 55 w Szczecinie. Kandydatów stawiających się w wyznaczonym terminie na test
sprawności obowiązuje posiadanie stroju i obuwia sportowego.
4. Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają
bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności fizycznej 05.04.2019 r. godz. 15:00.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do klasy sportowej 10.04.2019 r.
7. Złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy, w formie
pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) w terminie 10-17.04.2019 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy
sportowej 23.04.2019 r. godz.12:00.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej
Załącznik nr 2 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie sportowej
Załącznik nr 3 – Opis prób sprawności fizycznej

