Regulamin rekrutacji do klasy sportowej
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, klasa IV
I. Podstawy prawne
Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków
trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i
przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz.
232) z póź. zm.
Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 r. w sprawie warunków
tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz
szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126 poz. 1078)
Regulamin rekrutacji do klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i
funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci
zakwalifikowanych do tych klas.
II. Warunki przyjęcia do klasy sportowej:
1. Bardzo dobry stan zdrowia,
2. Pozytywne zaliczenie testu sprawności ogólnej,
3. Wykazanie się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami ruchowymi,
4. Pozytywna opinia wychowawcy klasy dotycząca zachowania i wyników w nauce,
5. Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
III. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej Dyrektor
szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,
b) nauczyciele wychowania fizycznego którzy będą prowadzić zajęcia w
danym roczniku ,
3. Szkolna komisja rekrutacyjno –kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach
rekrutacji,
b) prowadzi nabór do klasy sportowej zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie,
c) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,
d) przeprowadza test sprawności ogólnej:
• bieg wahadłowy 4x10m
• skok w dal z miejsca
• rzut piłką lekarską w przód 1kg
• rzut piłeczką palantową
e) sporządza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.
4. Dyrektor szkoły ogłasza do końca maja wstępną listę kandydatów przyjętych do klasy
czwartej sportowej.
5. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji
na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.
6. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

7. Dokumentacja kwalifikacyjna:
a) karta kwalifikacyjna do klasy sportowej:
• dane osobowe dziecka
• opinia wychowawcy klasy
• wyniki testów sprawnościowych
• zgoda rodziców
• decyzja komisji kwalifikacyjnej
b) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania
sportu,
c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej
(kandydaci spoza szkoły),
IV. Terminy rekrutacji i przyjęcia do klasy sportowej:
1. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie testy sprawnościowe przeprowadzone
będą do 20 kwietnia podczas lekcji wychowania fizycznego, po wcześniejszym
zawiadomieniu rodziców o terminie.
2. Dla zainteresowanych spoza obwodu SP nr 8 wyznaczony zostanie odrębny termin.
O ustalonym terminie informacji udziela sekretariat szkoły.
3. Lista osób przyjętych do klasy sportowej zostanie podana do wiadomości do końca maja.
V. Regulamin klasy sportowej:
1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania statutu szkoły i innych obowiązujących
w szkole regulaminów.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji obowiązującej podstawy programowej
poszerzonej o treści specjalistyczne z danej dyscypliny.
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
4. Uczniowie klasy sportowej dbają o wysokie wyniki w nauce oraz stałe podnoszenie
własnego poziomu sportowego.
5. Uczniowie klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce
mogą być (na wniosek wychowawcy klasy) zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w
zawodach lub treningach do czasu uzyskania poprawy.
6. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze,
negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub
wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez
dyrektora szkoły do innej klasy.
7. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich
turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.
8. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad
BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z
pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia
odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu
korzystania z sali gimnastycznej.
9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania
powyższego regulaminu.
VI. Załączniki do regulaminu:
1. Karta kwalifikacyjna do klasy sportowej
2. Zaświadczenie lekarskie.

