ZARZĄDZENIE NR 12/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i funkcjonowania oddziałów sportowych
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim
Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania
oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
zarządza się co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i funkcjonowania oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.

§ 2.

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2017 r

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 12/2017
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
w Lwówku Śląskim z dnia 19 kwietnia 2017r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim

REGULAMIN
REKRUTACJI I FUNCJONOWANIA
ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

Lwówek Śląski, kwiecień 2017 r.
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Podstawa prawna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych
oraz szkół mistrzostwa sportowego


Rozporządzenie MENiS 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 2004
r. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych


I.

Informacje ogólne.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o oddziale sportowym – należy przez to rozumieć klasę
sportową.
2. Do oddziału sportowego uczęszczają uczniowie klas IV- VII szkoły podstawowej.
3. Rekrutacji uczniów klas III/VI szkoły podstawowej, z uwzględnieniem ich predyspozycji
fizycznych do uprawiania wybranych dyscyplin sportu, dokona Szkolna Komisja Rekrutacyjno
– Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w oddziałach sportowych
posiada osoba, która:
a) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania
fizycznego w danym typie szkoły;
lub
b) posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej
dyscyplinie sportu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów przyjętych do oddziału sportowego, deklarują się
do przeprowadzenia badań lekarskich dziecka przez lekarza medycyny sportu do 15 sierpnia
danego roku.
6. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w oddziale sportowym 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 mających na celu
ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie
– etap kierunkowy.
7. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.
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8. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera, nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się
od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach
ogólnych.
9. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom oddziałów sportowych optymalnych warunków,
umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności
przez:
a) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych
był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;
b) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania, na zajęciach edukacyjnych.

II.

Zasady zapisu do klasy sportowej.

1. Kandydatem do oddziału sportowego może być:
a) uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę III/VI:
b) wykazuje się umiejętnościami i uzdolnieniami potwierdzonymi wysokimi wynikami w czasie próby sprawności fizycznej;
c) wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia.
2. Do szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu szkoły pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.

III.

Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego.

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego Dyrektor Szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.
2.

W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli, w tym nauczyciel wychowania fizycznego.

3.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
a) podaje do publicznej wiadomości harmonogram postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów - załącznik nr 3;
b) prowadzi postępowanie kwalifikacyjne;
c) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego;
d) przeprowadza próbę sprawności fizycznej;
e) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
sprawności fizycznej;
f) weryfikuje wnioski o przyjęcie do klasy sportowej;
g) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
h) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
i) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego;

4. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji
na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.
5. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
6. Wymagana dokumentacja dziecka:
a) wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego (klasa IV) - załącznik nr 1;
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b) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) - załącznik nr 2.

IV.

Prawa i obowiązki ucznia oddziału sportowego:

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących na terenie szkoły.
2. Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach sportowych
w których bierze udział szkoła, do których zostanie powołany.
3. Uczniowie oddziałów (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.
4. Uczniowie oddziałów (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).
5. Uczniowie oddziałów (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

Lwówek Śląski, dnia ……………………………………………

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów*
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
adres

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim
WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (kl. IV)
I. Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału sportowego kl. IV Szkoły Podstawowej
nr 2 w Lwówku Śląskim w roku szkolnym ……………………………………… .
II. Dane o kandydacie:
1. Imię i nazwisko kandydata (jeżeli jest uczniem SP2, proszę podać klasę do której obecnie uczęszcza dziecko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………………
4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów*
……………………………………………………………………………
5. Adres korespondencyjny rodziców/prawnych opiekunów*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Telefon kontaktowy (matka, ojciec, opiekun prawny)
…………………………………………………………………………….
7. PESEL dziecka
………………………………………………………………………………………………………………...........
III. Nazwa szkoły – obwodowej dla ucznia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)*
*niepotrzebne skreślić

WPŁYNĘŁO DNIA
………………………………
miejsce na pieczęć
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Załącznik nr 1

Lwówek Śląski, dnia ……………………………………………

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów*
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
adres

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji Piechoty
w Lwówku Śląskim
WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO (kl. VII)
I. Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału sportowego kl. VII Szkoły Podstawowej
nr 2 w Lwówku Śląskim w roku szkolnym ……………………………………… .
II. Dane o kandydacie:
1. Imię i nazwisko kandydata (jeżeli jest uczniem SP2, proszę podać klasę do której obecnie uczęszcza dziecko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia
…………………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………………………
4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów*
……………………………………………………………………………
5. Adres korespondencyjny rodziców/prawnych opiekunów*
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Telefon kontaktowy (matka, ojciec, opiekun prawny)
…………………………………………………………………………….
7. PESEL dziecka
………………………………………………………………………………………………………………...........
III. Nazwa szkoły – obwodowej dla ucznia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)*
*niepotrzebne skreślić

WPŁYNĘŁO DNIA
………………………………
miejsce na pieczęć
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Załącznik nr 2
Lwówek Śląski, dnia ……………..…………………………………

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów*
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
adres

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Rekrutacji do oddziału sportowego oraz zasadami funkcjonowania tych oddziałów w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.
……………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)*

Wyrażam zgodę, aby uczeń/ uczennica ……………..…………………............................................**
uczęszczał/a w roku szkolnym ………………………………………. do oddziału sportowego oraz reprezentował/a szkołę w zawodach sportowych, w których szkoła bierze udział.
Wyrażam zgodę na udział córki/syna* w próbie sprawności fizycznej do oddziału sportowego.
Jednocześnie deklaruję się do przeprowadzenia badań dziecka przez lekarza w dziedzinie medycyny
sportowej do 15 sierpnia 2017r.

…………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)*

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

……………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)*
*niepotrzebne skreślić
** wpisać imię i nazwisko dziecka
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Załącznik nr 3

REKRUTACJA DO IV i VII KLASY SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM
2017/2018
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM
Terminy naboru i składania dokumentów do klasy IV i VII sportowej:
Lp.

Rodzaj czynności

Termin

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego

od 04 maja 2017r.
do 12 maja 2017r.

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału
sportowego

12 maja 2017r. o godz. 16:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej

od 16 maja 2017r. godz. 15:00

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

do 17 maja 2017r. do godz. 15:00

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 18 maja 2017r. do godz. 15:00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 maja 2017r. o godz. 15:00

terminy postępowania uzupełniającego do oddziału sportowego na rok szkolny 2017/2018.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej
wraz z załącznikami

od 29 maja 2017r.
do 02 czerwca 2017r. do godz. 15:00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego – IV klasy Szkoły
Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim

od 29 maja 2017r.
do 02 czerwca 2017r. do godz. 15:00

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału
sportowego

05 czerwca 2017r. o godz. 16:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej

od 06 czerwca 2017r. godz. 15:00

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

od 05 czerwca 2017r.
do 07 czerwca 2017r.

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

08 czerwca 2017r. o godz. 14:00

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

od 09 czerwca 2017r.
do 14 czerwca 2017r. do godz. 15:00

19 czerwca 2017r. o godz. 15:00
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