
Regulamin rekrutacji do klasy sportowej 

w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego  

w Stróży 

 

§1 

1.    O przyjęcie do klasy sportowej mogą starać się dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania 

(brak rejonizacji) zgłaszające akces w okresie nauki do nauki w oddziale sportowym, 

począwszy od roku szkolnego 2023/2024. 

 

§2 

Wymagania 

1.  Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów do przyjęcia do klasy sportowej składają 

następujące dokumenty: 

a)  wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do klasy sportowej w roku szkolnym 

2023/ 2024, 

b)   oświadczenie woli nauki w klasie sportowej w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława 

Zielińskiego w Stróży rodziców/prawnych opiekunów, 

c)  oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem klasy 

sportowej w Szkole Podstawowej w Stróży, 

d)  oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji 

do klasy sportowej oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w testach sprawności 

fizycznej podczas rekrutacji, 

e)    oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań do przystąpienia 

do próby sprawności fizycznej. 

f)   orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w klasie sportowej (dokument 

składany na ostatnim etapie postepowania rekrutacyjnego). 

2.    Powyższe dokumenty należy złożyć w następujących terminach (zgodnie z terminarzem 

rekrutacji) 

a)  w ramach rekrutacji głównej w dniach od 21.02.2023r. do 16.03.2023r., 

b)  w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniach od 10.04.2023r. do 13.04.2023r. 

3.    Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy sportowej muszą przystąpić do próby 

sprawności fizycznej. 

 



 

§3 

Test 

1.  Próba sprawności fizycznej przeprowadzona będzie w budynku Szkoły Podstawowej 

w Stróży. 

a)  w ramach rekrutacji głównej w dniach od 20.03.2023r. do 24.03.2023r. 

b)  w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniu 14.04.2023r. 

2.   Kandydaci do próby sprawności fizycznej przystępują w stroju sportowym. 

3.   Próba sprawności fizycznej składa się z 5 części: 

a)  sprawność ogólna – szybkość: bieg wahadłowy: 10x5m (max. 20 pkt), 

b)  sprawność ogólna – próba mocy: skok w dal z miejsca z pozycji stojącej (max. 10 pkt), 

c)  sprawność siłowa – rzut piłką lekarską 1kg. (max. 10 pkt), 

d)  koordynacja ruchowa – przewrót w przód i przewrót w tył (max. 20 pkt);  

e)  ocena gry w gry zespołowe (piłka nożna): liczebność składów ustali komisja w zależności 

od liczby kandydatów (max 40 pkt). 

4.   Ze wszystkich ocenianych elementów będą przyznawane punkty (20-10-10-20-40), łączna 

maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 pkt. 

5.   Do klasy sportowej przyjmowane będą dzieci, które spełniły następujące kryteria: 

a)  z próby sprawności fizycznej uzyskali min. 60 pkt., 

b)  rodzice/prawni opiekunowie dopełnili czynności opisane w §2 ust. 1. 

6.  W przypadku uzyskania przez kandydatów na głównym lub uzupełniającym etapie 

postępowania rekrutacyjnego wyników równorzędnych w liczbie przekraczającej liczbę 

przewidywanych miejsc w oddziale sportowym, brane są pod uwagę kryteria określone 

w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. 

7.   Próba sprawności fizycznej będzie przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną powołaną 

przez Dyrektora Szkoły, składającą się z trzech nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. 

Stanisława Zielińskiego w Stróży.  

 

§4 

Terminy przekazywania informacji w rekrutacji 

1.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego: 

a)  w rekrutacji głównej 17.03.2023r., 



b)  w rekrutacji uzupełniającej od 13.04.2023r. 

2.  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 

a)  w rekrutacji głównej 17.03.2023r. 

b)  w rekrutacji uzupełniającej 13.04.2023r. 

3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej: 

a)  w ramach rekrutacji głównej w dniach od 20.03.2023r. do 23.03.2023r. 

b)  w ramach rekrutacji uzupełniającej w dniu 14.04.2023r. 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 

a)  w rekrutacji głównej 24.03.2023r., 

b)  w rekrutacji uzupełniającej 14.04.2023r. 

5.  Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki w klasie 

sportowej. 

a)  w rekrutacji głównej od 27.03.2023r. do 07.04.2023r. 

b)  w rekrutacji uzupełniającej od 17.04.2023r. do 21.04.2023r. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy sportowej. 

a)  w rekrutacji głównej 07.04.2023r., 

b)  w rekrutacji uzupełniającej 21.04.2023r. 

 


