
REGULAMIN PRZYJĘCIA
DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ 
W DYSCYPLINIE SPORTU LEKKOATLETYKA/ZAPASY

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. 2014, poz.7)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji  oraz działania oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r. Nr 196, poz.1129).

Statut Szkoły Podstawowej Nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.

2. Informacje ogólne:

a) w roku szkolnym 2020/2021 w szkole podstawowej tworzy się oddział sportowy
dla co najmniej 20 uczniów w oddziale, ukierunkowany na szkolenie uczniów od
klasy IV do VIII;

b)  szkolenie  sportowe  w  oddziale  sportowym  jest  prowadzone  w  ramach  zajęć
sportowych według  programu sportowego  opracowanego  dla  dyscypliny  sportu
lekkoatletyka/zapasy;

c) oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem
nauczania  uwzględniającym  podstawę  programową  kształcenia  ogólnego,
właściwą dla szkoły podstawowej.

3. O przyjęcie do oddziału sportowego może się ubiegać kandydat, który:

a)  wykazuje  bardzo  dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  przez  lekarza  specjalistę  
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza specjalistę;

b) posiada pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych);
c)  uzyskał  odpowiednią  liczbę  punktów  za  wyniki  z  przeprowadzonych  prób

sprawności fizycznej.

4. Wymagane dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej;
b) dwie podpisane fotografie;
c)  oryginał  świadectwa  ukończenia  klasy  niższej  szkoły  podstawowej  lub  kopia

potwierdzona przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył;
d) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia.

5. Terminy rekrutacji:

a) 23 - 27 marca br. składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego;
b) termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – 2.04.2020r. godz. 15.00 Sala

gimnastyczna SP 258 ul. B. Brechta 8;
c)  6.04.2020r.(godz.  15.00)-  przekazanie  informacji,  którzy  kandydaci  uzyskali

pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej;
d)  7  kwietnia  (godz.  15.00)  –  opublikowanie  list  zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych.
e) 7-16.04.2020r. (do godz. 16.00) złożenie w sekretariacie szkoły potwierdzenia woli

zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane, oryginałów świadectw
i zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia;

f) 17.04.2020r. (godz. 15.00) - opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy
czwartej oddziału sportowego.

6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna:



a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej oddziału sportowego dyrektor
szkoły do dnia 7 lutego br. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

b) w skład komisji wchodzą:

- wicedyrektor szkoły jako przewodniczący;
- nauczyciele wychowania fizycznego;
- pedagog szkolny.

c) zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej:

- weryfikuje (w miarę potrzeb) postanowienia regulaminu na dany rok szkolny;
- do 21 lutego br. wydaje komunikat (ogłoszenie) o terminach rekrutacji i zasadach

kwalifikowania kandydatów do oddziału sportowego;
- przeprowadza próby sprawności;
- kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie orzeczeń lekarskich;
-  ustala  i  podaje  do  publicznej  wiadomości  listę  kandydatów  przyjętych  

i nieprzyjętych oraz ewentualną liczbę wolnych miejsc;
- ustala listę uczniów przyjętych do szkoły;
- sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga: W  przypadku,  gdy  liczba  kandydatów  spełniających  te  same  kryteria  
i  warunki  rekrutacji  przekroczy  limit  miejsc  przewidzianych  dla  uczniów  w  oddziale
sportowym,  komisja  rekrutacyjno-kwalifikacyjna  w  pierwszej  kolejności  przeprowadzi
postępowanie kwalifikacyjne wobec uczniów objętych rejonizacją nauczania.

7. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołań:

a)  możliwość  wniesienia  odwołania  przysługuje  rodzicom  (prawnym opiekunom) 
w terminie do trzech dni, liczonym od daty ogłoszenia listy uczniów przyjętych do
oddziału sportowego;

b) odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły w terminie do siedmiu
dni, liczonym od daty ich złożenia;

c) decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

Załączniki do regulaminu:
1. Test  sprawności  fizycznej  (Opis  prób  sprawności  –  zasady  uzyskiwania

punktów).
2. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego.


