
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 
W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 
  

1. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w 
dyscyplinie piłka nożna i siatkówka dziewcząt i chłopców. 

2. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP 1 obwód 
szkolny. 

3. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który: 
1. w roku rozpoczęcia nauki w klasie IV sportowej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat, (ur. 

2007 r. lub 2008 r.) 
2. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w 

dziedzinie medycyny sportowej, 
3. zaliczył z pozytywnym wynikiem próbę sprawności fizycznej, 
4. posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej: 
1. podanie o przyjęcie do klasy 
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 

5. Terminy rekrutacji: 
1. do 31 maja br. składanie podań o przyjęcie do klasy  
2. 06 i 08 czerwca br. o godz. 14.45 przeprowadza się próby sprawności fizycznej, 
3. 12 czerwca br. następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej, 
4. 16 czerwca br. do godziny 15.00 ogłoszenie listy przyjętych do klasy IV sportowej. 
5. Uczniowie przyjęci do klasy sportowej są zobligowani dostarczyć do 1 września br. 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez 
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w przychodni sportowo – 
lekarskiej. 

6. W przypadku braku chętnych w pierwszym terminie nie ustala się terminu 
dodatkowej rekrutacji. 

6. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 
1. wicedyrektor szkoły jako przewodniczący, 
2. nauczyciele wychowania fizycznego, 
3. pedagog szkolny. 

7. Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin 
tygodniowo, w tym: 

1. 6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna i siatkówka, 
2. 4 godzin wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły 

podstawowej. 
8. Klasa sportowa musi liczyć nie mniej niż 20 i nie więcej jak 25 uczniów. 
9. W przypadku braku zainteresowania ze strony uczniów klasa sportowa nie zostanie 

utworzona. Nie przeprowadza się również próby sprawnościowej. 
  
 
 


