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PROCEDURY TWORZENIA KLASY SPORTOWEJ 
 

O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO  

W PIŁAWIE GÓRNEJ 
 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

 
PODSTAWY PRAWNE: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 

ze zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2017 

w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 

(Dz. U. 2017 r., poz. 671). 

3. Rozporządzenie Ministra z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek (Dz.U. poz. 610). 

 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 

 

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

sportowych oraz praw i obowiązków, a także odpowiedzialności uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) dzieci zakwalifikowanych do tych klas. 

2. Warunkiem utworzenia klas sportowych jest minimum 20 uczniów w oddziale. 
 
3. W roku szkolnym 2020/2021 dokonuje się naboru do 4 i 6  klasy sportowej o specjalności 

piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. 
 
4. Naboru uczniów o predyspozycjach fizycznych do uprawiania wybranej dyscypliny sportu 

dokonuje Komisja ds. Naboru powołana przez dyrektora szkoły. 
 
5. Nabór uczniów do klasy sportowej odbywa się zgodnie z zarządzeniem burmistrza    

ZARZĄDZENIE NR 14/2020BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ z dnia 31 stycznia 2020 r.  

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym (…) do klas pierwszych i do oddziałów sportowych klasy czwartej i szóstej 

Szkoły Podstawowej im. K.K Baczyńskiego w Piławie Górnej w roku szkolnym 2020/2021  
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L.P. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do  

oddziału sportowego klasy 4 i 6  

szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

08.03 – 16.04. 2020r. 08.06- 15.06.2020r. 

2. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej dla kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do 

oddziałów sportowych. Do prób 

sprawności fizycznej przystępują 

tylko ci kandydaci, którzy posiadają 

bardzo dobry stan zdrowia 

potwierdzony orzeczeniem wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej 

22.04.2020- 29.04.2020 22.06.2020 – 23.06.2020 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej. 

05.05.2020r. 24.06.2020r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

07.05.2020r. 25.06.2020r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

14.05 – 28.05.2020r. 26.06 – 29.06.2020r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

29.05.2020r. 01.07.2020r. 

 
6. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją. 
 
7. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej w ilości 

sześciu godzin tygodniowo (w formie zajęć specjalistycznych) równolegle z realizacją programu 

nauczania wychowania fizycznego, uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego 

obowiązującą w szkole podstawowej w wymiarze czterech godzin tygodniowo. 

8. Zajęcia z wychowania fizycznego i poszczególnych dyscyplin sportowych prowadzą   

nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z odrębnymi przepisami. 

9. Programy nauczania wychowania fizycznego i poszczególnych dyscyplin sportowych wchodzą  

       w skład szkolnego zestawu programów nauczania realizowanego w szkole. 



                                                                                                                            

Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
 

ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna, tel. 74 8371 381 

 
 

3 
 

 

10. Uczniowie   uczęszczający   do   klasy   sportowej   realizują   szkolny   plan   nauczania 

opracowany na podstawie ramowego planu nauczania dla danego etapu edukacyjnego 

 i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

11. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą, wynikające 

ze szkolnego planu nauczania, oraz uczestnictwo w zawodach (organizowanych w ramach 

kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych. 

12. Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy: 

 posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej, które należy 

przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej; 

  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego (karta dla 

rodziców i kandydata do klasy sportowej), którą należy przedstawić w szkole przed 

przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej; 

 uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 

szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale;  

 uzyskają odpowiednią liczbę punktów;  

13. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów do klasy sportowej mają obowiązek złożenia: 

 wniosku do dyrektora szkoły dotyczącego przyjęcia do klasy sportowej oraz pisemnego 

oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej; 

 orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

14. Wyżej wymienione dokumenty rodzice/ prawni opiekunowie dostarczają w terminie 

zamieszczonym w regulaminie rekrutacji na dany rok szkolny; 

15. Choroba trwale uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy 

sportowej, wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie ucznia 

do innego oddziału klasowego; 

16. Planowany jest co najmniej raz w roku udział uczniów w obozie sportowym. Płatność za obóz 

ponoszą rodzice. 

 

Rozdział II 
 

Kto może być uczniem klasy sportowej? 
 

1. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który: 

 ukończył klasę trzecią oraz piątą szkoły podstawowej, 

 ma bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
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 uzyskał pozytywne wyniki  prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez 

Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 

szkolenie sportowe, 

 posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Kandydat powinien charakteryzować się: 

 bardzo dobrym stanem zdrowia, 

 wysokim poziomem sprawności fizycznej, 

 zadowalającymi wynikami w nauce na miarę możliwości ucznia i zachowaniem godnym 

ucznia klasy sportowej, 

 zdolnością łączenia nauki ze sportem, 

 zainteresowaniami sportowymi. 

 
3. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły pod warunkiem, że szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami i nie powoduje to pogorszenia jakości nauki uczniów. 

 

Rozdział III 
 

Komisja ds. Naboru 
 

1. Komisja ds. Naboru powoływana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej 

w celu przeprowadzenia naboru do klas sportowych czwartej i szóstej. 

2. W skład komisji wchodzą: 

 
 wicedyrektor szkoły - przewodniczący, 

 nauczyciel/le wychowania fizycznego, 

 wychowawca  klas podlegających rekrutacji. 

 
3. Zadania Komisji ds. Naboru: 

 weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym (analiza: wniosku o przyjęcie do klasy sportowej wraz ze 

zgodą na udział w testach sprawnościowych, zaświadczenia lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych, zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci  

w rekrutacji do klasy sportowej i na udział w zawodach sportowych,;  

 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, ocena testów sprawności fizycznej 

kwalifikująca do klasy sportowej o profilu siatkarskim, 

 dokonanie oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania po ukończeniu klasy trzeciej 

 i  szóstej, 

 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera 
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imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata;  

 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc;  

  podanie  do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu. Listy 

zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;  

 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

 

Rozdział IV 
 

Procedura przyjęcia do klasy sportowej 

 

1. Decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu  

z członkami Komisji ds. Naboru. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc  

w klasie, w pierwszym etapie naboru, członkowie komisji będą brali pod uwagę, wyniki prób 

sprawności fizycznej oraz zachowanie.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie, w drugim etapie 

brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
 

 udokumentowane osiągnięcia sportowe, 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, 

 wychowywanie kandydata w rodzinie przez samotnego rodzica, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

4. Terminy naboru do klasy sportowej – rozdział I pkt 5 

5. Rodzicom (prawnym opiekunom), których dziecko nie zostało przyjęte do klasy sportowej, 

przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji dyrektora szkoły na piśmie w terminie 

3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy przyjętych uczniów. Odwołanie składa się do 

dyrektora szkoły. 
 
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 3 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

 

Rozdział V 
 

Testy sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej 
 

1. Kandydaci do klasy sportowej przystępują do testu sprawności fizycznej po uzyskaniu 

wstępnej akceptacji Komisji ds. Naboru, 
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2. Celem testów jest obiektywna ocena ogólnych i specjalnych umiejętności ruchowych 

kandydatów, którzy wykazują zainteresowanie piłką koszykową lub piłką nożną i chcą 

doskonalić swoje umiejętności w klasie sportowej. 
 
3. Testy sprawności ogólnej (próby motoryczne) i próby techniczne dla wszystkich kandydatów 

opisuje załącznik nr 3. 
 

 

Rozdział VI 
 

Prawa ucznia klasy sportowej 
 
 

1. Uczeń  ma  prawo  korzystać  z  pomocy  dyrekcji,  nauczycieli,  pedagoga  i  trenerów  klasy 

sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki  

i sportu, a w szczególności pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności  w nauce. 

2. Uczeń  klasy  sportowej  ma  prawo  do  korzystania  pod  opieką  nauczyciela  ze  sprzętu 

sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły. 

3.  Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana  

w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako ”zawody”. 
 
4. Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej. 

5. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych uczeń ma prawo być 

nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym, z zakresu materiału przerobionego w czasie 

swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego 

nadrobiony, w jak najszybszym terminie.  

6. W indywidualnych przypadkach losowych, na wniosek rodzica, uczeń może być czasowo 

zwolniony z treningów lub zawodów.  

 

               Rozdział VII 
 

Obowiązki ucznia klasy sportowej 

1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania statutu szkoły i zasad określonych w regulaminach 

obowiązujących w szkole. 
 
2. Uczeń zobowiązany jest do realizacji podstawowego wymiaru godzin nauczania. 
 
3. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest dostarczać aktualne badania lekarskie. 
 
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich turniejach i zawodach 

sportowych, do których zostanie powołany jako reprezentant szkoły. 
 
5. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek samodzielnie uzupełnić wszystkie braki w nauce 

wynikające z jego nieobecności na lekcjach z powodu uczestniczenia w zawodach i turniejach. 

6. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, 

troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, (a w przypadku utraty - do 
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ponoszenia odpowiedzialności materialnej za sprzęt) oraz do przestrzegania regulaminu 

korzystania z Sali gimnastycznej i innych obiektów sportowych. 
 
7. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej na wniosek 

nauczyciela danego przedmiotu w porozumieniu z nauczycielem wychowawcą, za zgodą Rady 

Pedagogicznej, może zostać zawieszony w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy. 

8. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego lub nie kwalifikują się do 

dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego klasy sportowej mogą 

zostać przeniesieni za zgodą dyrektora szkoły do oddziału działającego na zasadach ogólnych. 

Przeniesienie to odbywa się od nowego półrocza lub roku szkolnego. 

9. Uczeń klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie 

wpływające na pozostałych uczniów, może zostać przeniesiony przez dyrektora szkoły do 

klasy równoległej ogólnej. 
 
10. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych  

w powyższym regulaminie. 

Rozdział VIII 
 

Wymagane dokumenty 
 

1.    Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej: 
 

 podanie/ wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (zał. 1), 

 oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (zał. 2), 

  zgoda na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz udział w zawodach 

sportowych oraz zgoda rodziców (zał. 2), 
 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

 

Uwaga: orzeczenie należy złożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby 

sprawności fizycznej. 

 

 oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się z Procedurą tworzenia 

klasy sportowej (zał. 2), 
 

 jedno podpisane zdjęcie legitymacyjne, 
 

 oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej i piątej szkoły podstawowej. 
 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do dnia 1 września i 1 marca każdego roku 

zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

uprawiania sportu przez ich dziecko. 
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Rozdział IX 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wobec uczenia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć 

wychowania fizycznego, treningu, wyjazdu czy obozu sportowego oraz osiąga słabe wyniki 

w nauce, przewidziane są kary zgodnie ze Statutem Szkoły. Ponadto uczeń taki może 

ponieść karę w postaci:  

 pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w treningach, 

 pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych, 

 pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym, 

 usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na 

prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na 

ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów udziału  

w tych imprezach. 

2. O nałożeniu wyżej wymienionych kar, decyduje Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela 

wychowania fizycznego, trenera w porozumieniu z wychowawcą klasy.  

3. W razie rezygnacji z uczęszczania do klasy sportowej lub przeniesienia ucznia z innych 

przyczyn, w przypadku wypożyczenia lub zakupu sprzętu ze środków szkoły, rodzic 

zobowiązany jest do zwrotu tego sprzętu lub równowartości jego zakupu.  

4. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej 

sprawie podejmuje Dyrektor SP. Od decyzji Dyrektora nie ma odwołania.  

 

Załączniki: 

1. Podanie/ wniosek o przyjęcie do klasy sportowej – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o stanie zdrowia dziecka – 

załącznik nr 2 

3. Zgoda na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz udział w zawodach 

sportowych – załącznik nr 2 
 

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

Uwaga: orzeczenie należy złożyć w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby 

sprawności fizycznej. 

5. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zapoznaniu się z Procedurą tworzenia 

klasy sportowej i jej akceptacja – załącznik nr 2 

6. Testy sprawności ogólnej (próby motoryczne) i próby techniczne - załącznik nr 3 

7. Punktacja do testów sprawnościowych z piłki siatkowej - załącznik nr 4 


