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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  65 

IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W WARSZAWIE 

 

1. Podstawa prawna 

Art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i 

szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2138) 

 

2. O przyjęcie do klasy I sportowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 

a) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy 

przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej, 

b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego, 

c) uzyskali pozytywne wyniki próby 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, 

d) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności 

fizycznej, 

e) w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 

131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: 

• wielodzietność rodziny kandydata, 

• niepełnosprawność kandydata, 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
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• objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

 

          3. Terminy rekrutacji 

a) Rejestracja elektroniczna wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach 

określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 7 do 13 marca 2023r. 

b) Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział 

sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem 

zaufanym - najpóźniej do 13 marca (do godz. 16.00). Do wniosku należy dołączyć 

dokumenty /oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 

c) Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, 

nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego. 

d) Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone zgodnie z harmonogramem 

zamieszczonym na stronie Biura Edukacji: podstawowe.edukacja.warszawa.pl 

4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

a) Wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej rozpatruje komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

b) W skład komisji wchodzą: 

- wicedyrektor jako przewodniczący, 

- nauczyciel wychowania fizycznego, 

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

- pedagog / psycholog szkolny. 

c) Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej: 

- prowadzi postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w   

regulaminie  i harmonogramie rekrutacji, 

- przeprowadza próby sprawności fizycznej, 

- sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 
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5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego 

a) Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego do 

publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

b) Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu 

- pisemnie – w szkole, lub 

- elektronicznie – w systemie informatycznym. 

c) Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

             Załączniki do regulaminu: 

1. Opis próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1 sportowej  

w Szkole Podstawowej nr 65. 

2. Punktacja prób sprawności. 


