
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 

W SANDOMIERZU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910  

ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) 

3. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 stycznia 2021 

roku w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do 

oddziałów sportowych i dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Sandomierz.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (t. j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2138). 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. W roku szkolnym 2021/2022 tworzy się oddział sportowy o profilu piłka ręczna 

chłopców, piłka siatkowa dziewcząt, pływanie chłopcy i dziewczęta. 

2. Oddział sportowy musi liczyć minimum 20 osób. 

3. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego w dyscyplinie sportu: 

piłka ręczna i piłka siatkowa, pływanie równolegle z programem kształcenia ogólnego 

właściwym dla danego typu szkoły.  

§ 2. Powoływanie oddziałów sportowych na kolejne lata szkolne uzależnione jest od 

zgody organu prowadzącego.  

 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych 

 

§ 1.1. Do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 na rok szkolny 2021/2022 

przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli klasę III bądź IV i zamieszkują na terenie Gminy 

Sandomierz. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego poza Gminą Sandomierz mogą 

ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, o ile szkoła będzie 

dysponowała wolnymi miejscami, w ramach oddziału sportowego ustalonego przez organ 

prowadzący.  

3. Do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przyjmowane 

są dzieci na podstawie: 

1) zgłoszenia - dotyczy dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu, 

2) wniosku - dzieci uczące się w innej szkole podstawowej, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

4. Do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przyjmuje się 

kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 



2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału, 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone 

szkolenie sportowe w danym oddziale. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w 

ustępie 1 art. 137 ustawy – Prawo oświatowe, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym 

mowa w ust. 1 art. 137 ustawy - Prawo oświatowe, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 

1 pkt 3 art. 137 ustawy – Prawo oświatowe.   

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane od 

uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Przepisy 

art. 131 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się. 

 

 § 2. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego dyrektor szkoły 

powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: nauczyciele wychowania fizycznego 

wskazani przez dyrektora szkoły, trener/instruktor tworzonego oddziału sportowego. 

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, a w szczególności: przeprowadzenie prób 

sprawności fizycznej, ustalenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego oraz 

sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.  

 

Rozdział III 

Dokumenty rekrutacyjne i etapy postępowania 

 

§ 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów sportowych są zobowiązani do 

złożenia w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 następujących dokumentów, określonych w 

Zarządzeniu Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 stycznia 2021  roku, 

tj.:  

1) Zgłoszenia o przeniesienie dziecka do oddziału sportowego lub dwujęzycznego w szkole 

podstawowej nr …. w Sandomierzu,  

2) Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej nr ….. w Sandomierzu, w której 

zorganizowany jest oddział sportowy lub dwujęzyczny, 

3) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami funkcjonowania oddziału sportowego. 

4) Klauzula inforrmacyjna. 

 

§ 2. 1. Po zakwalifikowaniu do prób sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone próby 

sprawności fizycznej.  

2. Kandydaci powinni zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby 

umiejętności techniczno-taktycznych. 

 

§ 3. W oddziałach sportowych w zakresie piłki ręcznej rekomendowany jest 

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. W teście wzięto pod uwagę sześć prób: 

1) bieg na 50 m – szybkość, 

2) skok w dal z miejsca – moc, 

3) zwis na ugiętych rękach – siła ramion, 

4) bieg zwinnościowy (4 x 10 m), 

5) siady z leżenia tyłem- siła mięśni brzucha, 

6) skłon tułowia – gibkość. 



 
§ 4. Kandydatki do oddziału sportowego o profilu piłki siatkowej w ramach procedury 

rekrutacji wezmą udział w następujących próbach sprawności rekomendowanych przez PZPS: 

1) Test T (naprzemienny bieg przodem, krokiem dostawnym i tyłem na krótkich odcinkach) 

– szybkość/zwinność, 

2) Skok w dal z miejsca - skoczność, 

3) Rzut piłką lekarską 2 kg znad głowy w przód - siła ramion, 

4) Zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu - moc, 

5) Sprawdzian umiejętności technicznych (poruszanie się po boisku, naprzemienne odbicia 

sposobem oburącz górnym i dolnym).  

 

 § 5. W oddziałach sportowych o specjalności pływanie rekomendowane są próby 

sprawności fizycznej PZP.  

1. Testy sprawności pływackiej /maksymalnie 50 punktów/ - kandydat ma prawo do 

wykonania jeden raz każdej próby sprawdzianu pływackiego. Za poprawne wykonanie danej 

umiejętności pływackiej kandydat otrzymuje punkty. Przy ocenianiu podstawowych czynności 

pływackich i skoków do wody (w zależności od techniki wykonania) badany może uzyskać od 

0 – 3 pkt, w przypadku ruchów kończyn na dystansie kandydat może uzyskać od 0 – 5 pkt (2 

pkt dodatkowo można uzyskać za przepłynięcie dystansu 15 m). Najwyższą ilość punktów 

przyznaje się za pływanie techniką kraul na grzbiecie i na piersiach na dystansie 25 m od 0 – 

10 pkt, gdyż ocenie szczegółowej podlega: ułożenie ciała na wodzie, naprzemianstronna praca 

kończyn, ugięcie nóg w stawach kolanowych, ułożenie stopy, przenoszenie ramion nad wodą, 

włożenie ręki do wody i jej wyjęcie, oddychanie, koordynacja ruchów. Za każdy poprawnie 

wykonany element techniczny kandydat otrzymuje 1 pkt.  

2. Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie składa się z 5 prób /maksymalnie 50 

punktów/ 

1) Szybkość: bieg na odcinku 50m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt 

2) Zwinność: bieg wahadłowy 4 x 10 m, pomiar czasu (s) 0-10 pkt 

3) Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt 

4) Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm) 0-10 pkt 

5) Gibkość: - skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność 0-10 pkt 

 
Rozdział IV 

Procedura odwoławcza 

 

 § 1. 1. Od ustaleń Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą się odwołać do dyrektora szkoły. 

2. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic 

może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty otrzymania wniosku. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 

szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym 

stronom w ciągu 5 dni.  

5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 

Rozdział V 

Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego 



  

§ 1. 1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w trakcie postępowania rekrutacyjnego  

oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 

którym uczeń odpowiednio uczęszcza do szkoły.  

2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku.  

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 1. Regulamin rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez 

opublikowanie na stronie internetowej szkoły.                                 


