
Regulamin naboru i rekrutacji

do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa  i łucznictwo

w Szkole Podstawowej nr 65 w Warszawie

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji  publicznych  szkol  i  publicznych  przedszkoli  (Dz.  U.  z  2017  r.poz.  59,  art.  111

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.);

 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  marca  2017  roku  w  sprawie

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  (Dz. U z 2017

r., poz. 59, art. 18 ust. 5 z dnia 14 grudnia 2016 roku.)

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2016r., poz. 176);

 Statut Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie.

Zasady ogólne 

• W roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzony jeden oddział klasy sportowej o profilu piłka

siatkowa  i  łucznictwo.  W  klasie  będzie  realizowane  10  godzin  wychowania  fizycznego,

obejmujące   4  godziny  zgodnie  z  podstawą  programową  kształcenia  ogólnego  w  Szkole

Podstawowej oraz 6 godzin ukierunkowanego szkolenia, w zależności od wybranego sportu.

• Pozostałe przedmioty będą nauczane zgodnie z wymiarem określonym ramowym planem

nauczania dla Szkoły podstawowej. 

• Program szkolenia  sportowego w oddziale  klasy  sportowej  jest  realizowany równolegle  z

programem kształcenia ogólnego, właściwym dla Szkoły podstawowej. 



• Uczniowie klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły,

opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

• Oddział klasy sportowej nie może liczyć więcej niż 28 uczniów. 

Wymagane dokumenty: 

• podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej nr 65 w Warszawie

• opinia lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawności fizycznej

do klasy sportowej, 

Terminy rekrutacji

Data Działanie
Do 21.03.2018 roku Zamieszczenie  na  stronie  internetowej  opisu

testów sprawności fizycznej
21.03 – 28.03.2018 Złożenie  podania  o  przyjęcie  do  klasy  4

sportowej  z  dokumentami  potwierdzającymi

spełniane przez kandydata warunków
10.04 Test  sprawności I termin*
12.04 Test  sprawności  II  termin  dla  osób,  które  nie

uczestniczyły w I terminie *
23-04.2018 do godz. 15.00 Wywieszenie  listy  przyjętych  kandydatów  do

klasy 4 sportowej 
*Szczegółowy plan godzinowy testów sprawnościowych zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

Przy wyborze kandydata decyduje:

• ocena prób sprawności fizycznej określonej dla każdej dyscypliny sportowej;



• opinia o zawodniku (dotyczy naboru do klasy 4):  zaangażowanie w dotychczasowych 

zajęciach sportowych,

• osiągnięcia kandydata w zawodach sportowych w latach poprzednich,

• opinia wychowawcy klasy 3 dotycząca zachowania ucznia,

 bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza 

specjalistę medycyny sportowej.

KOMISJA REKRUTACYJNA

Rekrutację do oddziałów sportowych SP65 prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły spośród nauczycieli – trenerów szkoły.

Komisja opracowuje listę kandydatów według niniejszej procedury i przedkłada ją do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Szkoły zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Od ustaleń Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice/prawni opiekunowie mogą się 

odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.

Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym

stronom.

Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna


