REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/03/2017
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
z dnia 28 marca 2017 r.

Procedura tworzenia oraz naboru uczniów do klasy czwartej oddziału sportowego
o profilach: piłka siatkowa i piłka nożna w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie
warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
4. Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica;

§1
Postanowienia ogólne
1.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy za zgodą organu
prowadzącego tworzy i prowadzi począwszy od klasy czwartej oddziały sportowe
o profilach w zakresie piłki siatkowej i piłki nożnej.
§2
Zasady rekrutacji

1. Zapisy dziecka do oddziału sportowego klasy czwartej PSP im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy dokonywane są w sekretariacie szkoły w formie naboru tradycyjnego.
2. Dzieci, przyjmuje się do oddziału sportowego klasy czwartej, po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego.
3. Nabór do oddziału sportowego klasy czwartej PSP im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest w terminie od 29 marca 2017 r. do
03 kwietnia 2017 r.
4. O terminach, zasadach i kryteriach naboru do oddziału sportowego klasy czwartej PSP
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy rodzice/prawni opiekunowie zostają
poinformowani na stronie internetowej szkoły – www.psp-wierzbica.pc-tech.pl.
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5. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu (48) 6182028,

606480344.
6. Do klasy czwartej oddziału sportowego przyjmowani są w pierwszej kolejności
uczniowie klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Wierzbicy na podstawie karty zgłoszenia ucznia. W dalszej kolejności, na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów, uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile
szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
7. Naboru uczniów z klas III szkoły podstawowej o predyspozycjach fizycznych do
uprawiania sportu dokona Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
8. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa jest w ust. 1, są brane jest następujące
kryterium i przyznane mu punkty:

L.p.
1)

Kryteria
Test sprawności kandydata do klasy sportowej

Liczba punktów
do 4

9. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego oraz
lista kandydatów niezakwalifikowanych zostanie wywieszona w sekretariacie szkoły
15 maja 2017 r. do godz. 15.00.
10. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podana do publicznej
wiadomości zawiera imiona i nazwiska oraz informację o zakwalifikowaniu bądź
niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
11. Potwierdzenie wyboru PSP im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy przez
rodzica/opiekuna prawnego kandydata dokonywane jest w postaci pisemnego
oświadczenia, które rodzice/opiekunowie prawni składają w terminie od 15 do 19 maja
2017 r. do godz. 15:00.
12. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału sportowego klasy czwartej PSP
im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego
kandydat został zakwalifikowany, złożył wymagane dokumenty oraz zaliczył sprawności.
13. Kandydaci do oddziału sportowego klasy czwartej, są przyjmowani w kolejności
ustalonej na podstawie sumy obliczonych punktów, od największej sumy punktów. O
liczbie przyjętych kandydatów decyduje liczba wolnych miejsc.
14. Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego klasy czwartej PSP im.
Stefana Żeromskiego w Wierzbicy zostanie podana do publicznej wiadomości 23 maja
2017 r. do godz. 15.00.
15. Lista o której mowa w ust. 14 zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
16. Listy o których mowa w ust. 9 i 14 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie PSP im. Stefana Żeromskiego
w Wierzbicy. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najmniejszą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
17. Dzień podania do publicznej wiadomości list, o których mowa w ust. 15, jest określony
w formie adnotacji umieszczonej na tych listach, opatrzonych podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
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18. Listy, o których mowa w ust. 9 i 14, podane do publicznej wiadomości, są publikowane
nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, w postępowaniu rekrutacyjnym lub
postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanym w danym roku kalendarzowym.
19. Od 29 marca do 03 kwietnia 2017 r. rodzice/prawni opiekunowie uczniów składają
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1) w przypadku uczniów z obwodu szkoły lub spoza obwodu szkoły, ale
uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy trzeciej PSP im. Stefana
Żeromskiego
w Wierzbicy – kartę zgłoszenia kandydata do oddziału sportowego klasy czwartej
o profilu piłka siatkowa lub piłka nożna (załącznik nr 2)
2) w przypadku uczniów spoza obwodu szkoły i nieuczęszczających do klasy trzeciej
PSP im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy - wniosek o przyjęcie dziecka do klasy
czwartej oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa lub piłka nożna. (załącznik nr
3)
20. Do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa lub piłka nożna zostaną
zakwalifikowani uczniowie, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez
polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny, w którym jest prowadzone
szkolenie sportowe w danym oddziale;
3) złożyli kartę zgłoszenia/wniosek do klasy IV oddziału sportowego;
4) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
sportowego klasy czwartej w wybranym profilu;
5) wykazują zainteresowania sportowe.
21. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.
20, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
22. W przypadku większej liczby kandydatów od liczby miejsc, do oddziału sportowego
klasy czwartej i uzyskaniu przez nich równorzędnych wyników na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie pierwszeństwo ma kandydat, będący
uczniem PSP im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, natomiast na kolejnym etapie brane
są pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. w ustawie prawo oświatowe, tj.:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
23. Kryteria, o których mowa w ust. 22, mają jednakową wartość.
24. W przypadku zakwalifikowania ucznia do oddziału sportowego należy ponadto złożyć
zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
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25. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału
sportowego klasy czwartej o profilu piłka siatkowa i/lub piłka nożna nastąpi 15 maja
2017 r. do godz. 15.00.
26. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego klasy
czwartej o profilu piłka siatkowa i/lub piłka nożna nastąpi 23 maja 2017 r. do godz.
15.00.
27. W przypadku, gdy szkoła po przeprowadzeniu rekrutacji w podanym terminie, będzie
nadal dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły podstawowej przeprowadza
rekrutację uzupełniającą w terminach ustalonych przez organ prowadzący szkołę,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej procedury.
28. Postępowanie uzupełniające kończy się 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
29. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się
odpowiednio.

§3
Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego klasy czwartej o profilu w
zakresie piłki siatkowej i/lub piłki nożnej, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną.
2. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odnośnie naboru do oddziału sportowego klasy
czwartej wchodzą:
1) przewodniczący Komisji – wicedyrektor;
2) członkowie:
a) 2 nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami instruktora lub trenera
odnośnie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej;
b) 2 nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami instruktora lub trenera
odnośnie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej.
3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie,
2) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej przez powołaną komisję rekrutacyjną,
3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych; do oddziału sportowego klasy czwartej
o danym profilu
4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do klasy czwartej oddziału sportowego o danym profilu.
5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie protokołów
postępowania rekrutacyjnego.
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje w oparciu o harmonogram czynności
w postepowaniu rekrutacyjnym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbica z dnia
20 marca 2017 r. (załącznik nr 4)
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5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.
6. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
7. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie
do dyrektora szkoły od decyzji komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym
mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
9. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
10. W przypadku, gdy szkoła po przeprowadzeniu rekrutacji w podanym terminie, będzie
nadal dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor szkoły podstawowej może
przeprowadzić rekrutację uzupełniającą w terminach ustalonych przez organ prowadzący
szkołę.
§4
Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej
1. W roku szkolnym 2017/2018 utworzony zostanie oddział sportowy realizujący
wszechstronny program sportowy. Wdrożenie programu nastąpi w klasie czwartej
i będzie realizowane do końca edukacji w szkole podstawowej.
2. Oddział sportowy realizuje 10 godzin zajęć wychowania fizycznego tygodniowo, w tym
4 godziny wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz 6 godzin
ukierunkowanego szkolenia sportowego z zakresu piłki siatkowej lub piłki nożnej.
3. Szkolenie wszechstronne realizowane będzie w obiektach sportowych szkoły.
4. Do klasy czwartej oddziału sportowego o łączonym profilu z piłki siatkowej i piłki
nożnej przyjętych będzie maksymalnie 22 uczniów, z czego:
1) minimum 10 uczniów do profilu piłki siatkowej, którzy uzyskali największą ilość
punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte
w §2 ust.6 regulaminu,
2) minimum 10 uczniów do profilu piłki nożnej, którzy uzyskali największą ilość
punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria zawarte
w §2 ust.6 regulaminu.
§5
Próby sprawności fizycznych z piłki siatkowej i piłki nożnej
1.

Kandydaci przystępują do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez
polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone
szkolenie sportowe w danym oddziale.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Kandydaci do klasy czwartej oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa przystępują
do prób sprawności fizycznej z piłki siatkowej opracowanych przez Polski Związek Piłki
Siatkowej z lutego 2016 r. (załącznik nr 5), do których należy:
1) pomiar wzrostu;
2) skok w dal z miejsca;
3) bieg wahadłowy 10 x 5 metrów;
4) rzut piłeczką palantową,
Za egzamin z predyspozycji sprawnościowych i wzrostu można zdobyć maksymalnie 400
pkt. Zaliczenie egzaminu sprawnościowego (łącznie pomiaru wzrostu oraz trzech prób)
wiążę się z uzyskaniem minimalnej liczby 170 punktów do klasy IV-tej szkoły
podstawowej.
Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym.
Kandydaci do klasy czwartej oddziału sportowego o profilu piłka nożna przystępują do
prób sprawności fizycznej z piłki nożnej opracowanych przez Polski Związek Piłki
Nożnej z lutego 2016 r. (załącznik nr 6), do których należy:
1) test szybkości,
2) próba mocy (skok w dal z miejsca),
3) technika specjalna (prowadzenie piłki),
4) technika specjalna (strzał),
5) gra – ocena umiejętności w 4 obszarach:
a) zaangażowanie w grę w ataku,
b) zaangażowanie w grę w obronie,
c) współpraca z kolegami,
d) decyzyjność (podania, strzał, drybling).
6) beep test.
Próba sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału
sportowego odbędzie się 04 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00 w obiektach sportowych
Publicznego Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy.
Wyniki próby sprawności fizycznej zostaną wywieszone w sekretariacie 06 kwietnia
2017 r. do godziny 15.00.
Zaliczenie egzaminu sprawnościowego z piłki nożnej odbywa się zgodnie ze
standaryzowanymi tabelami norm dotyczących danej próby.
§6
Podstawowe obowiązki ucznia oddziału sportowego

1. Uczeń oddziału sportowego zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
2) dbania o aktualne badania lekarskie,
3) uczestniczenia we wszystkich zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz
pozostałych zawodach sportowych, w których bierze udział szkoła,
4) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz
przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.

REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy

2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń oddziału sportowego może
być zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy – na
wniosek nauczyciela w-f w porozumieniu z wychowawcą klasy.
3. Uczeń oddziału sportowego sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie
wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela w-f lub wychowawcy klasy,
za zgodą rady pedagogicznej może zostać przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do klasy
ogólnodostępnej.
4. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii
nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe, opinii lekarza, przenosi się od nowego roku
szkolnego do oddziału, działającego na zasadach ogólnych.
§7
W przypadkach nie ujętych procedurą, decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor
Szkoły.
§8
Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 28 marca 2017 r.

