
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU 

 
I. PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół 
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego(Dz. U. z2017r. poz.59). 
3. Uchwała Nr XXXVII/350/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 r. 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. W roku szkolnym 2022/23 utworzona zostanie jedna klasa sportowa o profilu piłki ręcznej.  
2. Klasa sportowa realizuje szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej na podstawie programu 
opracowanego przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 
3. Równolegle z programem szkolenia sportowego, klasa sportowa realizuje program nauczania 
uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego.  
4. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez 
dyrektora szkoły dla II etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.  
 

III. ZASADY REKRUTACJI 
 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów 

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 poz. 671 z 
późn. zm. ) 

 
 

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

 zaliczy wszystkie próby sprawności fizycznej zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej 
w Polsce, 

 wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,  
 osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych. 

 
2. Wymagane dokumenty:  

a) podanie o przyjęcie do szkoły (klasy sportowej),  
b) dwie podpisane fotografie, 
c) oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (po zakończeniu zajęć 

edukacyjnych), 
d) zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w klasie 

sportowej, 
e) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) 

 
3. Terminy rekrutacji: 

a) do 31 marca - złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, 

b) 7 kwietnia, godz. 16.00 - test sprawności fizycznej dla kandydatów, 
c) do 8 kwietnia- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, 
d) 11 kwietnia-opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 



e) 27 kwietnia- opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
 
4. Dyrekcja szkoły pozostawia sobie prawo do zrezygnowania z naboru do klas sportowych w danym 
roku szkolnym, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie 
wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.  
 

 
IV. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO–KWALIFIKACYJNA 

 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy IV sportowej, dyrektor szkoły powołuje Szkolną 
Komisję Rekrutacyjno–Kwalifikacyjną.  
 
2. W skład Komisji wchodzą:  

a) wicedyrektor jako przewodniczący,  
b) dwóch nauczycieli wychowania fizycznego (w tym trener),  
c) nauczyciel innego przedmiotu. 

 
3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej:  

a) opracuje regulamin na dany rok szkolny,  
b) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,  
c) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami naboru,  
d) przeprowadza test – Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF):  

 próba szybkości – bieg na 30/50 m ze startu wysokiego; 
 próba zwinności – bieg 4 x 10 m; 
 próba mocy – skok w dal z miejsca; 
 próba siły mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem; 
 próba siła ramion – zwis na ugiętych rękach; 
 próba gibkości – skłon tułowia 

e) ogłasza listę kandydatów przyjętych do oddziału sportowego,  
f) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.  

4. Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna przy ustaleniu listy dzieci przyjętych do klasy sportowej 
bierze pod uwagę:  

a) wynik testu sprawności fizycznej,  
b) opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,  
c) stan zdrowia ucznia, 
d) rozmowę z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym.  

5. Rodzicom lub 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.  

 
V. OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ 

 
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących 
w szkole.  
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek 
uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.  
4. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, 
troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia  
lub celowego zniszczenia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania 
regulaminu hali sportowej. 
5. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być 
zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek 
wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem).  



6. Uczniów, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego 
szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe 
i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału 
działającego na zasadach ogólnych.  
7. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie 
wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela/trenera lub wychowawcy klasy, za zgoda 
rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do oddziału działającego na 
zasadach ogólnych w każdym czasie. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Szkoła w ramach możliwości organizacyjno–finansowych zapewnia:  

 wykwalifikowaną kadrę trenersko–nauczycielską,  
 dodatkowe zajęcia sportowe,  
 opiekę podczas zawodów sportowych.  

2. Klasy sportowe w okresie letnim uczestniczą w obozach sportowych (dodatkowo płatne).  
3. Klasy sportowe w okresie zimowym uczestniczą w Białych Szkołach (dodatkowo płatne).   
4. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.  
 

Egzamin sprawnościowy 
Opis sposobu wykonania prób: 
1. Bieg 50/30 m – próba szybkości: 
a) wykonanie - na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji 
startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety; 
b) pomiar - czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch 
wykonanych prób; 
c)  uwagi - bieżnia  powinna  być  prosta,  powinna  posiadać  tory  oraz  znajdować  się  w dobrym 
stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych; 
 
2. Skok w dal z miejsca - próba mocy: 
a) wykonanie - testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok 
w dal na odległość do piaskownicy lub na materac; 
b) pomiar - skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego; 
c) uwagi - skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć; 
 
5. Wytrzymanie w zwisie na drążku – próba siły rąk i barków: 
a)  wykonanie-z  podstawionego  krzesła  badany  przechodzi  do  zwisu  nachwytem  o ramionach  
ugiętych.  Dłonie  powinny  znajdować  się  na  szerokości  barków.  Na  sygnał „start” zaczyna się 
próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się 
wyraźnie nad drążkiem; 
b)  pomiar-próba  wykonywana  jest  1  raz.  Liczy  się  ilość  wytrzymanych  sekund  we 
wspomnianej  pozycji.  Pomiar  kończy  się  z  chwilą  gdy  podbródek  znajduje  się  poniżej drążka; 
c)    uwagi-drążek  musi  być  takusytuowany,  by  badany  wykonywał  próbęw pełnym zwisie; 
 
6. Bieg zwinnościowy (4x10m): 
a) wykonanie-na   sygnał   „na   miejsca”   badany   staje   na   linii   startu. Na komendę „start” 
biegnie do drugiej linii (odległość10 m), podnosi z niej woreczek, po czym wraca  na  linię  startu,  
gdzie  kładzie  woreczek  (woreczek  nie  może  być  rzucony).  Następnie biegnie po drugi woreczek i 
wracając kładzie go ponownie na linii; 
b) pomiar-próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością do 1/10 
sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi woreczek znajduje się na linii startu; 
c)  uwagi-próba zostaje unieważniona,  gdy woreczek jest rzucony. Tak wykonaną próbę należy 
powtórzyć; 
 



7. Skłony w przód z leżenia tyłem-próba siły mięśni brzucha: 
a) wykonanie-badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami 
ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który 
przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłonyw 
przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund. 
b) pomiar-notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund; 
c) uwagi-badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie 
wykonywania skłonów; 
 
8. Skłon tułowia w przód-próba gibkości: 
a) wykonanie-badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej krawędź, stopy 
zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej 
palcami rąk ślad na podziałce; 
b) pomiar-próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm; 
c) uwagi-sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej50 cm znajduje się na wysokości styku stóp 
z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć15 cm wysokości i znajdować się 50  cm od ściany. 
W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Skłon należy wykonać płynnie bez 
gwałtownych ruchów; 
 
Ocena sprawności dzieci 

Punkty Poziom sprawności Punkty naborowe 
251 i więcej wysoki 100 

181 – 250 punktów średni 60 
180 i mniej punktów niski 40 

 
 

Egzaminy odbędą się w Hali Sportowej im R. Bruskiego w Czersku, 
 

w dniu 7 kwietnia 2022 r, o godz. 16.00 


