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Regulamin 

rekrutacji i zasad funkcjonowania  

klas sportowych 

w Szkole Podstawowej Nr 2 

im. Jana Pawła II w Węgrowie 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów  

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.  

4. Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Regulamin określa kryteria naboru do oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Jana Pawła II w Węgrowie, organizację ich pracy i zasady funkcjonowania. 

 

§2 

1. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie są tworzone oddziały 

sportowe i funkcjonują od klasy pierwszej do ósmej. 

2. Liczba uczniów w klasie pierwszej sportowej nie może przekraczać 25. Podział zajęć 

wychowania fizycznego na grupy w klasach IV-VIII uzależniony jest od liczby uczniów 

w klasie - co najmniej 20 uczniów w oddziale, co najmniej 10 uczniów w grupie 

ćwiczeniowej. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, 

liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być mniejsza. 

3. Zmniejszenie liczby uczniów w klasie sportowej w kolejnych latach nie powoduje utraty 

statusu oddziału sportowego. 



 

2 

 

§3 

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy sportowej jest przystąpienie do Testu Sprawności 

Fizycznej - załącznik nr 1. 

2. Przystąpienie ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest możliwe po wyrażeniu zgody 

przez rodzica / prawnego opiekuna potwierdzone podpisem - załącznik nr 3. 

 

Rozdział 2 

Organizacja oddziałów sportowych 

 

§4 

1.  Liczba godzin wychowania fizycznego w oddziałach sportowych wynosi 10 

tygodniowo: 

1)  klasy I-III  realizują obowiązkowe trzy godziny podstawy programowej  

z wychowania fizycznego i siedmiogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe      

z możliwością zmiany dyscypliny po trzeciej klasie bez podziału na grupy, 

2)  klasy IV-VIII realizują obowiązkowe cztery godziny podstawy programowej              

z wychowania fizycznego i sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe      

w zakresie dyscyplin sportowych z podziałem zajęć na grupy, mające na celu 

ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia            

w określonym sporcie. 

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych ustala dyrektor szkoły        

w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, 

z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego. 

 

§5 

1. W oddziałach sportowych, w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie 

sportowe na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej. 

2. Program szkolenia jest realizowany równolegle z programem nauczania 

uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę 

programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 

47 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

3. Szkolenie sportowe obejmuje: 

1)  zajęcia z wychowania fizycznego, wynikające z planu nauczania, 

2)  udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez, 

3)  letnie i zimowe obozy szkoleniowe. 
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4. W ramach programu szkolenia szkoła może organizować dla uczniów obozy 

szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i podniesienie 

poziomu wytrenowania. 

5. Obozy szkoleniowe organizowane są w okresie wolnym od nauki, a pełną odpłatność  

pokrywają rodzice. 

6. Nad sprawnym i efektywnym przebiegiem procesu dydaktycznego  

i szkoleniowego  klas sportowych czuwa zespół przedmiotowy nauczycieli wychowania 

fizycznego pod nadzorem dyrektora. 

 

Rozdział 3 

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych 

 

§6 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej sportowej Szkoły Podstawowej 

Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno - 

kwalifikacyjną. 

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli rady pedagogicznej       

(w tym jeden nauczyciel wychowania fizycznego). 

 

§7 

Zadania komisji: 

1) przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi  

w regulaminie, 

2) przeprowadzenie Testu Sprawności Fizycznej, 

3) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego, 

4) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy sportowej. 

 

§8 

O przyjęcie do oddziału sportowego może się ubiegać kandydat, który uzyskał 

odpowiednią liczbę punktów z przeprowadzonego Testu Sprawności Fizycznej.          

W zależności od ilości kandydatów odpowiednia liczba punktów określana jest przez 

szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną. 
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§9 

Wymagane dokumenty: 

1) zgłoszenie dziecka do szkoły / wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, 

2) podanie rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie do klasy  sportowej (dotyczy 

kandydatów będących uczniami klas ogólnodostępnych „niesportowych” Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie) - załącznik nr 2, 

3) oświadczenie obydwojga rodziców / prawnych opiekunów o braku 

przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego oraz zgoda na udział dziecka 

w teście sprawności fizycznej - załącznik nr 3, 

4) zgoda na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz oświadczenie obydwojga 

rodziców / prawnych opiekunów o akceptacji wymagań zawartych w regulaminie 

rekrutacji i zasad funkcjonowania klas sportowych – załącznik nr 4, 

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu    

wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej             

lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§10 

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,  

o których mowa w §8 i §9 niż liczba wolnych miejsc w klasie sportowej,                   

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej, o których mowa w §8. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) lokalizacja szkoły korzystna ze względu na miejsce pracy lub prowadzenie 

działalności gospodarczej rodziców, 

2) rodzeństwo uczęszczające obecnie do szkoły, 

3) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

4) kandydat jest mieszkańcem miasta Węgrowa. 

3. W przypadku, gdy po pierwszym etapie edukacyjnym liczba uczniów w klasie 

sportowej pozwala na przyjęcie dodatkowych osób, komisja rekrutacyjna za zgodą 

dyrektora, może wprowadzić dodatkowy nabór do klasy sportowej. 

Zainteresowani uczniowie przystępują wówczas do Testu Sprawności Fizycznej 

(załącznik nr 1). Wyniki testu rozpatrywane są zgodnie z tabelami Międzynarodowego 

Testu Sprawności Fizycznej. 
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§11 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego podaje się 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.sp.wegrow.pl,             

na szkolnej tablicy ogłoszeń przy sekretariacie oraz głównych drzwiach wejściowych 

do szkoły. 

 

§12 

1. Rodzicom / prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania        

od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy. 

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki ucznia klasy sportowej 

 

§13 

Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej biorą udział we współzawodnictwie 

sportowym. 

 

§14 

1. Uczeń klasy sportowej ma prawo: 

1) korzystać z pomocy dyrekcji i nauczycieli klasy sportowej  

w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki       

i sportu, 

2) korzystać ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły 

pod opieką nauczyciela, 

3) być nieprzygotowany do lekcji w następnym dniu po jednodniowych                 

lub kilkudniowych zawodach sportowych, z wyjątkiem sprawdzianów 

zapowiedzianych wcześniej, zgodnie z terminami ustalonymi w Statucie Szkoły. 

2. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana     

w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”. 

 

§15 

1. Uczeń klasy sportowej zobowiązany jest do: 

http://www.sp.wegrow.pl/
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1) wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, 

Regulaminu rekrutacji  i innych regulaminów obowiązujących w szkole, 

2) realizacji podstawowego i rozszerzonego wymiaru godzin  

z wychowania fizycznego, 

3) posiadania aktualnych badań lekarskich; w przypadku ich braku ma obowiązek 

uczestniczyć biernie w zajęciach z wychowania fizycznego pod opieką 

nauczyciela - uczeń w ciągu 14 dni jest zobligowany do dostarczenia ważnych 

badań lekarskich, 

4) przestrzegania przepisów BHP, troski o sprzęt sportowy,  rozliczenia się               

z powierzonego sprzętu, a w przypadku zgubienia go do poniesienia 

odpowiedzialności materialnej, 

5) reprezentowania szkoły na zawodach sportowych, 

6) udziału w obozach szkoleniowych, których termin podawany jest  

w pierwszej połowie października. W wyjątkowych przypadkach, na pisemną 

prośbę rodzica / prawnego opiekuna (najpóźniej w terminie 

7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia obozu szkoleniowego), uczeń może być 

zwolniony przez dyrektora szkoły z udziału w obozie szkoleniowym;                   

w przypadku rezygnacji rodzice dziecka zobowiązani są do pokrycia kosztów 

stałych, na które w przypadku obozu stacjonarnego składają się np. koszty 

wynajmu autokaru, basenu, zaś w przypadku obozu wyjazdowego - np. koszty 

wynajmu autokaru, rezerwacji noclegów i wyżywienia, 

7) uzupełnienia braków wynikających z nieobecności spowodowanych 

uczestnictwem w zawodach sportowych, w terminie wyznaczonym                 

przez nauczyciela danego przedmiotu. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu   

na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą          

w zajęciach sportowych, biorą udział w pozostałych zajęciach edukacyjnych. 

 

§16 

1. Uczeń klasy sportowej powinien: 

1) być obowiązkowy i sumienny, 

2) aktywnie uczestniczyć w lekcji, 

3) wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą, 

4) brać aktywny udział w zawodach sportowych przynosząc szkole zaszczyt            

ze swych osiągnięć. 
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2. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć 

wychowania fizycznego, zawodów sportowych, obozu szkoleniowego, przewidziane 

są kary zgodne ze Statutem Szkoły. 

3. O nałożeniu kar decyduje nauczyciel wychowania fizycznego w porozumieniu            

z wychowawcą i dyrektorem szkoły. 

4. Uczeń może być zawieszony w rozgrywkach, treningach lub obozach szkoleniowych 

gdy: 

1) sprawia kłopoty wychowawcze, 

2) osiąga niezadowalające wyniki w nauce, 

3) nie posiada aktualnych badań lekarskich. 

5. Uczeń może być przeniesiony od nowego roku szkolnego lub semestru do klasy 

ogólnodostępnej gdy: 

1) nie podnosi własnego poziomu sportowego (niskie wyniki sportowe), 

2) nie uczestniczy w obozach szkoleniowych (absencja ucznia na obozie sportowym 

może wynikać tylko z ważnych przyczyn losowych), 

3) nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego na podstawie opinii trenera 

lub opinii lekarza, 

4) sprawia trudności wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych 

uczniów. 

6. Przeniesienia ucznia klasy sportowej do innej klasy dokonuje dyrektor szkoły            

na wniosek wychowawcy lub nauczyciela wychowania fizycznego za zgodą rady 

pedagogicznej.  

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§17 

Szkolenie sportowe może być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń 

sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką. 

 

§18 

Dofinansowanie klas sportowych i formy współpracy z klubami, firmami  

i innymi organizacjami będą każdorazowo formułowane w postaci odpowiednich 

umów patronackich. 
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§19 

Regulamin rekrutacji i zasad funkcjonowania klas sportowych wchodzi w życie          

z dniem 22 lutego 2021 r. 
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Załącznik nr 1  

 

Test Sprawności Fizycznej 

 

Test składa się z 5 prób sprawności fizycznej wchodzących w skład 

Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:  

1. bieg na dystansie 50 m,  

2. skok w dal z miejsca,  

3. bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m,  

4. siady z leżenia tyłem w czasie 30 s,  

5. skłon tułowia w dół.  

Opis prób:  

1. Bieg na dystansie 50 m  

Sposób wykonania: Na komendę „na miejsca” badany ustawia się przed linią startu   

w pozycji wykrocznej (start wysoki), na sygnał wybiega starając się pokonać dystans 

w jak najkrótszym czasie.  

Wynik: Liczy się czas „lepszy” z dwóch biegów mierzonych z dokładnością 1/10 s  

 

2. Skok w dal z miejsca  

Sposób wykonania: Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle 

stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów, ugina nogi                           

z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk     

w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża skacze jak najdalej.  

Wynik: Z trzech skoków mierzonych do najbliższego śladu pozostawionego przez 

piętę skaczącego ustalamy najdłuższy (w cm).  

 

3. Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m  

Sposób wykonania: Ze startu wysokiego w półkolu przed linią I bieg do drugiego 

półkola na linii II, w którym są dwa klocki, zabranie jednego klocka, bieg z nim z 

powrotem do linii startu, położenie klocka w półkolu, bieg po drugi klocek, powrót i 

położenie klocka w półkolu przed linią I.  

Wynik: Z dwóch prób wpisujemy lepszy wynik z dokładnością do 1/10 s.  

 

4. Siady z leżenia tyłem w czasie 30 s  



 

10 

 

Sposób wykonania: W leżeniu na plecach nogi ugięte w stawach kolanowych pod 

kątem 90 stopni, stopy rozstawione na szerokość około 30 cm, ręce splecione palcami 

i ułożone na karku; partner w klęku między stopami leżącego przyciska je do 

materaca; leżący na sygnał wykonuje siad, dotyka łokciami kolana i natychmiast 

powraca do leżenia na plecach tak, aby umożliwić splecionym palcom kontakt z 

podłożem i znowu wykonuje siad bez odpychania się łokciami od materaca.  

Wynik: Liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30 s.  

 

5. Skłon tułowia w dół  

Sposób wykonania: Badany staje na taborecie tak, aby palce stóp były równo z 

krawędzią taboretu, stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych; z tej pozycji 

badany wykonuje skłon w dół tak, aby dosięgnąć palcami jak najniżej przymocowanej 

linii poniżej krawędzi taboretu – pozycję tę utrzymuje przez 2 s.  

Wynik: Zapisujemy najlepszy wynik dwóch kolejnych skłonów (w cm). Każda z prób 

punktowana jest od 0 do 100 punktów według tabel Międzynarodowego Testu 

Sprawności Fizycznej z podziałem tabel na chłopców i dziewczęta. Max. wynik, jaki 

można uzyskać z testu, to 500 pkt. 
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Załącznik nr 2 

 

Węgrów, ……………………… r. 

 

 

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 (adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna)  

 

…………………………………………………… 

 (nr telefonu rodzica/prawnego opiekuna) 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II  

w Węgrowie 

ul. Kościuszki 16 

07-100 Węgrów 

  

PODANIE 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy …………….. sportowej, w roku 

szkolnym ……………….…….. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. 

Dane kandydata: 

Nazwisko ……………………………………………………………………………………….. 

Imię …………………………………. drugie imię …………………………………………… 

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

Województwo ………………………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………………... 
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Adres zamieszkania dziecka …………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna ……………………………………………………. 

Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna …………………………………………………….. 

Imię i nazwisko lekarza rodzinnego dziecka ………………………………………………….. 

Adres e-mail …..……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………  

      (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 3 

 

Węgrów, dn. ……………………….. r. 

 

 

 

Oświadczenie  

 

Oświadczam, że mój syn/moja córka ……………………………………………………. 

jest kandydatem do klasy …………….…….. sportowej w roku szkolnym …………………… 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. 

 

Jest zdrowy(a) i nie ma przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w teście sprawności fizycznej, 

przeprowadzonym  

w ramach rekrutacji. 

 

Węgrów, dnia  ……………………………….. ………………………………….... 

czytelny podpis matki dziecka / 

prawnego opiekuna  

 

Węgrów, dnia  ……………………………….. …………………………………… 

czytelny podpis ojca dziecka / 

prawnego opiekuna  
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Załącznik nr 4 

 

Węgrów, dn. ………………………… r. 

 

 

 

Oświadczenie  

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka 

………………………………………………………… do klasy …………………. sportowej,        

w roku szkolnym …………………… w Szkole Podstawowej Nr 2  

im. Jana Pawła II w Węgrowie oraz na udział syna/córki w treningach, zawodach i obozach 

sportowych. 

Oświadczam, że akceptuję wymagania zawarte w regulaminie rekrutacji i zasad 

funkcjonowania klas sportowych. 

Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielami 

wychowania fizycznego. 

 

 

 

Węgrów, dnia  ……………………………….. …………………………………... 

czytelny podpis matki dziecka / 

prawnego opiekuna  

 

Węgrów, dnia  ……………………………….. …………………………………... 

czytelny podpis ojca dziecka / 

prawnego opiekuna  

 

 

 


