Regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych
w Szkole Podstawowej nr 11
im. Mirosława Ferića w Ostrowie Wielkopolskim.

Podstawa prawna

Prawo Oświatowe - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671)

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)
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

I. Zasady rekrutacji do oddziału sportowego:
1. Naboru kandydatów do oddziałów sportowych dokonuje się w miesiącach
styczeń-luty spośród uczniów klas trzecich.
2. Jeśli w oddziałach sportowych są wolne miejsca, można dokonać naboru
uzupełniającego w trakcie roku szkolnego na wniosek ucznia za zgodą rodziców
(prawnych opiekunów) oraz Dyrekcji szkoły po spełnieniu opisanych wymagań.
3. Możliwy jest ewentualny nabór uzupełniający w klasach starszych, w razie
odejścia lub przeniesienia uczniów.
4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata do klasy sportowej na
teście, Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna może wyznaczyć nowy
termin testu sprawnościowego.
5. Do oddziału sportowego począwszy od klasy czwartej (sekcja koszykówka –
dziewczęta, sekcja piłka ręczna- chłopcy), zostaną przyjęci kandydaci, którzy:
a. W danym roku kalendarzowym ukończyli klasę trzecią w Szkole
Podstawowej im. Mirosława Feriča nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim;
b. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny
sportowej;
c. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
lub oddziału;
d. uzyskali pozytywne wyniki prób 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;
e. Mogą być uczniami innej szkoły podstawowej, a ukończyli klasę trzecią
i wykażą się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu
sprawnościowego i akceptacją Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną;
6. Do Szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu Szkoły pod warunkiem,
że Szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia
warunków pracy Szkoły;
7. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła
informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nieprzyjęciu dziecka do Szkoły.
8. Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości
zainteresowanych w dniach poprzedzających zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

II. Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego.
1.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej (oddział sportowy) Dyrektor
Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2.

W skład komisji wchodzą:

3.

a)

Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący,

b)

nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w danym roczniku.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
a)

podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji;

b)

prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminie;

c)

przeprowadza testy sprawności specjalnej oparte o:
I. dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego o profilu
koszykówka:
Kryteria rekrutacji uczniów do oddziałów sportowych o profilu koszykówka
(Szkoła Podstawowa) szkolenia sportowego w koszykówce dla oddziałów
sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół
mistrzostwa sportowego opublikowane przez Polski Związek Koszykówki.
(załącznik 1)
II. dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego o profilu
piłka ręczna:
Kryteria rekrutacji uczniów do klas sportowych o profilu piłka ręczna (szkoła
Podstawowa) Szkolenia Sportowego w oddziałach sportowych w szkole
podstawowej, oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych,
szkołach podstawowych sportowych i mistrzostwa opublikowany przez Polski
Związek Piłki Ręcznej. (załącznik 2)
Komisja kieruje się poniższymi zasady przeprowadzenia testów sprawności:


Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać
badanego, bezpośrednio przed ich właściwym wykonaniem.



Badany powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki,
koszulka, tenisówki), po rozgrzewce.



Wszystkie próby i ich pomiary muszą być przeprowadzone ściśle według
instrukcji.

4.

Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od
decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.

5.

Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

III. Wymagana dokumentacja ucznia do oddziału sportowego:
1. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (deklaracja)
2. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu;
3. Świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza Szkoły),
IV. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną w dniu
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