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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH
OGŁASZA NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ UCZNIÓW Z ROCZNIKA 2008/2009

Klasa sportowa ma na celu:

- wyłonienie dzieci, które w długoterminowej prognozie rokują największe nadzieje na 
osiągnięcie mistrzostwa sportowego,

- stworzenie zespołu klasowego, w którym praca wszystkich uczniów i ich rodziców będzie 
ukierunkowana na optymalny rozwój dziecka w sferze edukacyjnej, wychowawczej i 
sportowej.

Podstawowe informacje:

- 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu: (4 godz. ogólnorozwojowe, 6 godz. 
specjalistycznych),

- Baza sportowa zewnątrz: (boiska ze sztuczną nawierzchnią – piłka nożna, piłka siatkowa, 
piłka koszykowa), 

-  Hala sportowa: (boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, 
badmintona, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, dwie siłownie, salka gimnastyczna).

Kwalifikowanie kandydatów:

I. Kandydatami są uczniowie każdej klasy III szkoły podstawowej

II. Podstawą przyjęcia kandydata do klasy czwartej (sportowej) jest:

- świadectwo ukończenia klasy III szkoły podstawowej

- wynik testu sprawnościowego

- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza sportowego

- aspiracja, zaangażowanie i zainteresowanie sportowe

- umiejętność łączenia nauki z zajęciami sportowymi

– właściwe zachowanie społeczne w grupie
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REGULAMIN TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH

Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i 
obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych klas.
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Podstawa prawna

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i
trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz, 232)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie tworzenia, 
organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r. Nr 
126, poz. 1078)
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I. Informacje ogólne:

1. Do klasy sportowej uczęszczają uczniowie klasy IV szkoły podstawowej.

2. Naboru  uczniów  z  klasy  III  szkoły  podstawowej  o  predyspozycjach  fizycznych  do
uprawiania  wybranych  dyscyplin  sportu  dokona  Szkolna  Komisja  Rekrutacyjno-
Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora.

3. Nabór uczniów do klasy sportowej odbywać się będzie w miesiącach kwiecień/maj
każdego  roku  szkolnego  w  oparciu  o  przeprowadzone  testy  sprawnościowe  dla
uczniów klas III szkoły podstawowej.

4. Nauczyciele  muszą  posiadać  kwalifikacje  do  prowadzenia  zajęć  z  wychowania
fizycznego zgodnie z rozporządzeniem i uprawnienia trenerskie, bądź instruktorskie z
danej  dyscypliny sportu i  realizować programy nauczania  w całym cyklu szkolenia
(programy te wchodzą do szkolnego zestawu programów nauczania realizowanych w
szkole).

5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej mają
obowiązek  złożenia  pisemnego  oświadczenia,  w  którym  wyrażą  zgodę  na
uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik nr 1)

6. Rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku dostają
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wydane przez
lekarza medycyny sportu lub innego uprawnionego lekarza,  zgodnie z  odrębnymi
przepisami.

7. Spośród wyłonionych uczniów wybrana zostaje grupa dzieci, która od nowego roku
szkolnego będzie stanowić klasę sportową, realizującą zajęcia w jednej lub dwóch
dyscyplinach.

8. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynosi 10
godzin w ciągu tygodnia, w tym 4 godziny są przeznaczone na realizację programu
nauczania  zgodnego  z  podstawą  programową,  zaś  6  godzin  w  formie  zajęć
specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportowej.

9. W  przypadku  okresowej  niezdolności  do  uczestnictwa  w  zajęciach  wychowania
fizycznego  uczeń  zostaje  zwolniony  z  tych  zajęć  na  podstawie  decyzji  dyrektora
szkoły.

10. Choroba, uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy
sportowej wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie
ucznia do innego oddziału klasowego.

11. Na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  uczeń,  mimo  zwolnienia  z  zajęć  z
wychowania fizycznego, może kontynuować naukę w klasie sportowej.

12. Klasa  sportowa realizuje  program  szkolenia  sportowego równolegle  z  programem
kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
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13. Uczniowie  uczęszczający  do  klasy  sportowej  realizują  szkolny  plan  nauczania
zatwierdzony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacyjnego i opracowany na
podstawie ramowego planu nauczania.

II. Zasady zapisu do klasy sportowej:

1. Kandydatem do klasy sportowej może być:

 Uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę III,

 Wykazuje się umiejętnościami i  uzdolnieniami potwierdzonymi wysokimi wynikami
testu sprawnościowego,

 Wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza.

2. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły pod warunkiem, że szkoła
dysponuje  wolnymi  miejscami  i  nie  spowoduje  to  pogorszenia  warunków  pracy
szkoły.

3. Lista  osób  przyjętych  do  oddziału  sportowego  zostanie  podana  do  wiadomości
zainteresowanych do końca czerwca.

III. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej

1. W  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  do  klasy  sportowej  Dyrektor  Szkoły  powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

 Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący,

 Nauczyciele wychowania fizycznego,

 Przedstawiciel Rady Rodziców

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

 Podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,

 Prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,

 Sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,

 Przeprowadza test sprawności ogólnej,

4.Rodzicom  (prawnym  opiekunom)  przysługuje  możliwość  wniesienia  odwołania  od
decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.

5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
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6. Wymagana dokumentacja dziecka:

 Podanie o przyjęcie do klasy sportowej (Załącznik Nr 2)

 Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu

 Świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza szkoły),

 Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy sportowej i
oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem klasy
sportowej (Załącznik Nr 1)

7. Komisja dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu komisji.

IV. Prawa ucznia klasy sportowej:

1. Ma prawo korzystać  z  pomocy dyrekcji,  nauczycieli  i  trenerów klasy  sportowej  w
rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu a
w szczególności pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce.

2. Ma  prawo  do  korzystania  pod  opieką  nauczyciela  ze  sprzętu  sportowego  oraz
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.

3. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w
dokumentacji szkolnej jako nieobecność a odnotowana jako „zawody”.

4. Uczeń przestrzega praw ucznia wynikających ze statutu szkoły.

V. Obowiązki ucznia klasy sportowej.

1. Uczniowie  zobowiązani  są  do  przestrzegania  statutu  szkoły  i  innych  regulaminów
obowiązujących w szkole.

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin.

3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualność badań lekarskich.

4. Uczeń  klasy  sportowej  ma  obowiązek  uczestnictwa  we  wszystkich  turniejach  i
zawodach  sportowych  do  których  zostanie  powołany,  a  w  których  bierze  udział
szkoła.

5. 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.
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6. Uczniowie  klas  sportowych  za  złe  zachowanie  lub  wyniki  w  nauce  mogą  być
zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy
(na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).

7. Uczniowie  klas  sportowych  sprawiający  szczególne  trudności  wychowawcze
negatywnie  wpływające  na  pozostałych  uczniów,  na  wniosek  nauczyciela  lub
wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej mogą być przeniesieni do innej klasy.
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Załącznik Nr 1

Werbkowice dnia………………

………………………………

………………………………

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie Rodzica/ Prawnego opiekuna

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  Rekrutacji  do  klasy  sportowej  oraz
Regulaminem  funkcjonowania  tych  klas  w  Szkole  Podstawowej  im.  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego w Werbkowicach

                        ____________________________

                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w
treningach,  zawodach  i  obozach  sportowych.  Przyjmuję  do  wiadomości,  że  uczeń  nie
kwalifikuje się do dalszego szkolenia (na podstawie opinii nauczyciela i zaświadczenia lekarza
specjalisty  w dziedzinie  medycyny  sportowej  lub innego uprawnionego lekarza),  zostanie
przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego.

____________________________

                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833).

                                                                                      

                                                                                               ____________________________

                 (podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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Załącznik Nr 2

………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………….

(adres)

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Werbkowicach

PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY IV SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach w roku szkolnym 2017/2018.

Dane o kandydacie:

1. Imię i nazwisko kandydata………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………...

3. Adres…………………………………………………………………………………….

4. Imiona nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)  …………………….…..

…………………………………………………………………

5. Adres korespondencyjny rodziców(prawnych opiekunów) 

…………………………………………………………………………………………...

6. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………..

7. PESEL dziecka…………………………………………………………………………..

       ….…………….………………

       (podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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Załącznik Nr 3

PRÓBY POMIARU POSTĘPU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Siła- rzut piłeczką palantową obszytą skórą o wadze 150 g, rzut ręką sprawniejszą na jak 
najdalszą odległość, z miejsca lub rozbiegu, sprzed narysowanej linii.

Ocena próby:

Pomiar odległości rzutu, wybiera się do pomiaru rzut najdalszy.

Szybkość- bieg krótki na dystansie 60 m ze startu wysokiego lub niskiego

Ocena próby:

Czas biegu z dokładnością do 0,1 sek.

Wytrzymałość- bieg na odległość 600 m-dzieci 6-12 lat, 800 m dziewczęta powyżej 12 roku 
życia oraz 1000 m chłopcy powyżej 12roku życia.

Ocena próby:

Czas wykonania zadania ruchowego z dokładnością do 0,1 sek.

Wytrzymałość mięśni brzucha- siady z leżenia tyłem, z nogami ugiętymi pod kątem prostym 
z ramionami splecionymi na karku. 

Ocena próby:

Ilość wykonanych siadów z dotknięciem łokciami kolan, w czasie 30 sek.

Gibkość- skłon tułowia w przód o nogach prostych z zaznaczeniem na linii głębokości skłonu.

Ocena próby:

Odległość z dokładnością do 1 cm, wartości poniżej stóp mają wartość plusa.

Zwinność- bieg wahadłowy 4x10 m z przenoszeniem pojedynczo dwóch klocków.

Ocena próby:

Czas wykonania zadania ruchowego z dokładnością do 0,1 sek.

Moc- z zaznaczonej linii skoku w dal z odbicia obunóż.

Ocena  próby:

Pomiar od linii odbicia do najbliższego śladu z dokładnością do 1 cm.
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Załącznik nr 4

KARTA WYWIADU WSTĘPNEGO SPORTOWO – LEKARSKIEGO

Informacja dla potrzeb Poradni Medycyny Sportowej NZOZ Poradnia Rodzina w Tomaszowie Lubelskim

………………………………………………………                                            ………………………
                              Imię i nazwisko                                                                                                   Data urodzenia

Przebyte lub istniejące (właściwe zaznacz):
1. Choroby – NIE / TAK – Jakie? Od kiedy? …………………………………………...
2. Operacje – NIE / TAK – Jakie? Kiedy? ………………………………………………
3. Urazy (skręcenia, zwichnięcia, złamania) – NIE / TAK – Jakie? Kiedy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy jest pod opieką jakiejś poradni specjalistycznej? NIE / TAK – Jakiej? 

…………………………………………………………………………………………
5. Czy przyjmuje leki? NIE / TAK – Jakie? …………………………………………………………………………………………
6. Czy zgłasza dolegliwości lub miał/a objawy – szczególnie po wysiłku (jeśli tak to proszę 

zaznaczyć):

 Zasłabnięcia       

 Kołatania serca      

 Omdlenia           

 Zawroty głowy

 Utrata przytomności        

  Duszności           

 Bóle w klatce piersiowej

 Inne ………………………………………………………………………………
7. Czy w rodzinie umarł ktoś nagle w młodszym wieku (poniżej 55rż)? NIE / TAK – Kto? W jakim 

wieku? Z jakiej przyczyny? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Czy w trakcie badań bilansowych lekarza rodzinnego stwierdzono jakieś problemy zdrowotne? 
NIE / TAK – Jakie? ………………………………………………………….

……………………………………..
Czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego sportowca

DOTYCZY RODZICÓW SPORTOWCÓW NIEPEŁNOLETNICH
Wyrażam zgodę na objęcie opieką mojego dziecka przez Poradnię Medycyny Sportowej NZOZ 
Poradnia Rodzinna w Tomaszowie Lubelskim i wykonywanie raz w roku badań: krwi, moczu, EKG i 
testu wysiłkowego (Test Harvardzki lub na cykloergometrze) oraz co pół roku badania lekarskiego. 
Zgoda obowiązuje również w przypadku mej nieobecności. Zobowiązuje się także poinformować 
Poradnię o nowych problemach zdrowotnych u mojego dziecka jeżeli takie wystąpią w przyszłości.

………………                                                                                       ………………………………...
          Data                                                                                                                                                    Czytelny podpis rodzica
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