REGULAMUN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU
w roku szkolnym 2018/2019
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz.60.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U z 2010 r. Nr 127, poz. 857),
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. nr 26, poz. 232 ).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

§1
ZASADY OGÓLNE
1. W roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzony jeden oddział sportowy o profilu
lekkoatletyki i piłki ręcznej. W oddziale będzie realizowane 10 godzin wychowania
fizycznego, obejmujące 4 godziny zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego
w Szkole Podstawowej w Ruścu oraz 6 godzin ukierunkowanego szkolenia, w zależności
od wybranego sportu, z zakresu lekkiej atletyki i piłki ręcznej.
2. Pozostałe przedmioty będą nauczane zgodnie z wymiarem określonym ramowym planem
nauczania dla Szkoły Podstawowej w Ruścu.
3. Program szkolenia sportowego w oddziale sportowym jest realizowany równolegle z
programem kształcenia ogólnego, właściwego dla Szkoły Podstawowej w Ruścu.
4. Uczniowie oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania ustalony przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu, opracowany na podstawie ramowego planu
nauczania.
5. Oddział sportowy nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.
§2
ZASADY NABORU DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
1. Nabór do oddziału sportowego odbywa się spośród:


uczniów klas III szkół podstawowych do oddziałów sportowych;

2. Kryteria naboru do oddziałów sportowych:






bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej;
pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na podjęcie nauki dziecka
w klasie sportowej;
dobre wyniki w nauce umożliwiające pogodzenie intensywnego treningu z
wysokim poziomem nauczania oraz co najmniej dobra ocena zachowania;
uzyskanie pozytywnych wyników w próbach sprawności fizycznej;
uzyskanie akceptacji komisji rekrutacyjnej.

3. Zakres sprawdzianu sprawności fizycznej:
ZAKRES SPRAWDZIANU
Szkoła podstawowa

DYSCYPLINA

LEKKOATLETYKA

PIŁKA RĘCZNA

 bieg na 60 m
 bieg na 600 m (dziewczynki), 1000 m (chłopcy)
 skok w dal z rozbiegu
 pięcioskok z miejsca (z nogi na nogę)







próba szybkości - bieg na 30 m
próba wytrzymałości - bieg wahadłowy 10 x 10m
próba siły - siła mięśni brzucha ( skłon tułowia)
próba zwinności - bieg po kopercie 3m x 5 m ( 2 razy)
próba skoczności - skok w dal z miejsca
próba koordynacji wzrokowo - ruchowej - gra w ,,dwa ognie''

4. Podczas testu sprawności fizycznej kandydaci powinni posiadać strój sportowy (koszulka,
spodenki, dres, obuwie sportowe).
§3
1. Wymagane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej
 karta zgłoszenia do szkoły wraz z pisemną zgodą rodziców/prawnych
opiekunów na podjęcie nauki dziecka w oddziale sportowym (załącznik nr 1)
 deklaracja przystąpienia do testu sprawności fizycznej ( załącznik nr 2)
 oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ( załącznik nr 3)
TERMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
Data
Działanie
do 13 kwietnia 2018 r.
Zamieszczenie na stronie internetowej regulaminu
rekrutacji uczniów do oddziału sportowego
Od 16 kwietnia - 14 maja 2018 r.
Złożenie karty zgłoszenia do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków w § 3 pkt 1
18 maja 2018 r.
Test sprawności I termin*
 piłka ręczna
 lekkoatletyka
Test
sprawności II termin dla osób, które nie
25 maja 2018 r.
uczestniczyły w I terminie*
 piłka ręczna
 lekkoatletyka
4 czerwca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych , którzy
uzyskali pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej
Od 22 czerwca do 27 czerwca
Uzupełnienie karty przyjęcia do szkoły o świadectwo
2018 r.
ukończenia klasy III szkoły podstawowej, jedno zdjęcie
do legitymacji oraz zaświadczenie od lekarza
medycyny sportowej
2 lipca 2018 r.
Wywieszenie listy przyjętych uczniów do oddziałów
sportowych

*Szczegółowy plan godzinowy i miejsce

testów sprawnościowych zostanie opublikowany na stronie

internetowej szkoły

2. W przypadku wolnych miejsc prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja.

§4

PRZEPISY SZCZEGÓLNE
1. Przy wyborze kandydata decyduje:





ocena testu sprawności fizycznej określonej dla każdej dyscypliny sportowej;
ocena opisowa za I półrocze roku szkolnego 2017/2018
co najmniej dobra ocena zachowania;
osiągnięcia kandydata w zawodach sportowych oraz konkursach
przedmiotowych i artystycznych.
§5
KOMISJA REKRUTACYJNA

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów sportowych, dyrektor powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjną.
2. W skład komisji wchodzi:
 wicedyrektor szkoły jako przewodniczący,
 co najmniej dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów
poszczególnych dyscyplin sportowych odpowiedzialni za nabór.
3. Szkolna Komisja rekrutacyjna:
 podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji
 prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami naboru
 ogłasza listę kandydatów przyjętych według niniejszej procedury i przedkłada ją do
zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły zgodnie z terminami, o których mowa w § 3.
 sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
4. Od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice/prawni
opiekunowie mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.
5. Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi
zainteresowanym stronom.
6. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do oddziału sportowego.
2. Deklaracja przystąpienia do prób sprawności fizycznej.
3. Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2018 r.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ..............................

DANE DZIECKA
Nazwisko
Pierwsze imię
Drugie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL

-

-

R.

w przypadku braku nr pesel –
seria i nr paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Adres stałego zameldowania
Nazwa i adres szkoły obwodowej
dziecka
Adres zamieszkania
Dane matki
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Dane ojca
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Dane prawnego opiekuna*
Nazwisko
Imię
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na podjęcie nauki dziecka w oddziale sportowym.
.............................
(data)

..............................................................................
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

* niepotrzebne skreślić
Informacja
Na podstawie art.24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze
zmianami przyjmuję do wiadomości, że:
1.Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
2. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania, dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
szybkiego kontaktu z rodzicami lub prawnym opiekunem dziecka.
3. Dane nie będą udostępnione podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
5. Dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji
obowiązku szkolnego oraz organizacji nauki religii.
.................................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

.....................................................

Załącznik nr 2

imię i nazwisko ucznia

.....................................................
adres

.....................................................
…………………………………………….…….
nr telefonu

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Ja, ............................................................, uczeń ……………………………………..….............................
(nazwa szkoły)

w ...................................................................., woj. ....................................................................
deklaruję przystąpienie do prób sprawności fizycznej w Szkole Podstawowej w Ruścu w
ramach rekrutacji do oddziału sportowego.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przystąpienia do
sprawdzianu oraz jego terminem, a także z Regulaminem rekrutacji uczniów do oddziałów
sportowych Szkoły Podstawowej w Ruścu w roku szkolnym 2018/2019.

.........................................................

........................................................

czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych

podpis ucznia

*Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko .........................................................................................
jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do prób sprawności fizycznej
w dniu 18 i 25 maja 2018 r. oraz biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne kontuzje i
uszczerbek na zdrowiu podczas testu sprawnościowego.

..................................................................
czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych

Załącznik nr 3
Rusiec, dn. ......................................

…………………………………………..
..............................................................
(imię i nazwisko rodziców / opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………...............
/ imię i nazwisko /
 choruje/nie choruje* na: cukrzycę, tarczycę, epilepsję, wadę serca;
 cierpi na inne dolegliwości TAK/NIE* ………………………………….....................................
(jeśli TAK, wymienić jakie)

……………………………………………………………………………………………………………
 przyjmuje stałe leki TAK/NIE*……………………………………………………………………..
(jeśli TAK, wymienić jakie)

……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję pielęgniarkę szkolną o wszelkich istotnych
zmianach w stanie zdrowia dziecka.

…………………………………………………................
( czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych )

*

niepotrzebne skreślić

