
 

PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW  

DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO KLASY IV O PROFILU PIŁKA RĘCZNA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO W SOCHOCINIE 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 roku w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych 

oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz.1129) 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie 

§1. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Oddziałem sportowym jest oddział, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe w 

piłce ręcznej, w kolejnych co najmniej trzech latach szkoły danego typu. 

2. Utworzenie oddziału sportowego uzależnione jest od zgody Organu Prowadzącego. 

Specjalizacja oddziału sportowego, terminy rekrutacji oraz wymagania wobec 

kandydatów ogłaszane są przez Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody Organu 

Prowadzącego na działanie oddziału sportowego. 

3. Wymiar zajęd wychowania fizycznego w oddziale sportowym wynosi 10 godzin w 

ciągu tygodnia, w tym 4 godziny realizacji programu nauczania zgodnego z podstawą 

programową, zaś 6 godzin zajęd szkolenia sportowego w piłce ręcznej. 

4. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 

nauczania uwzględniającym podstawę kształcenia ogólnego, właściwy do danego 

typu szkoły. 

5. Szkolenie sportowe w oddziale sportowym prowadzone jest w oparciu o program 

szkolenia w piłce ręcznej opracowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

6. Planowany jest udział uczniów w obozach sportowych współfinansowanych przez 

Organ Prowadzący i rodziców. 

 

§2. 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Do klasy IV oddziału sportowego przyjmowani są uczniowie w następującej 

kolejności: 

1) Uczniowie klas III – uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Sochocinie 

2) Uczniowie klas III – uczęszczający do innych szkół podstawowych na terenie gminy 

Sochocin, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami 

2. Rekrutacji dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 



3. Do oddziału sportowego klasy IV o profilu piłka ręczna zostaną zakwalifikowani 

uczniowie, którzy: 

1) Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, 

2) Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału 

sportowego 

3) Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (test sprawności fizycznej 

rekomendowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce). 

4. Oddział sportowy o profilu piłki ręcznej zostanie utworzony w przypadku 

zakwalifikowania się co najmniej 20 kandydatów. 

5. Oddział sportowy maksymalnie może liczyd 24 (w równej liczbie dziewczęta i 

chłopcy), którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu sprawności fizycznej oraz 

spełniają pozostałe kryteria wymienione w ust. 3 pkt.1 i 2. 

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

ust. 3 pkt. 1-3 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej. 

7. Rekrutacja uzupełniająca do oddziału sportowego odbywa się w przypadku 

dysponowania wolnymi miejscami w oddziale. Kandydat musi spełniad wymagania 

proceduralne, tak jak przy rekrutacji właściwej. 

 

§3. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Rodzice kandydatów ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego zobowiązani 

są do złożenia: 

1) Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego klasy IV(do pobrania na stronie 

internetowej szkoły www.szkola.sochocin.pl lub w sekretariacie szkoły). 

2) Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do 

oddziału sportowego(do pobrania na stronie internetowej szkoły 

www.szkola.sochocin.pl lub w sekretariacie szkoły). 

3) Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania  danego sportu oraz braku 

przeciwskazao zdrowotnych do wysiłku fizycznego wydane przez lekarza 

medycyny sportowej. 

 

§4. 

TERMINY REKRUTACJI 

 

Rodzaj czynności Terminy w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

Składanie kompletu dokumentów w 
sekretariacie szkoły 

7 kwietnia – 19 maja 
2017 roku 

5 – 14 czerwca 2017 
roku 

Test sprawności fizycznej 
Miejsce: hala sportowa lub boisko 
przy szkole  

30 - 31 maja 2017 
roku 

15 – 16 czerwca 
2017 roku 

Ogłoszenie listy uczniów 2 czerwca  2017 20 czerwca 2017 

http://www.szkola.sochocin.pl/
http://www.szkola.sochocin.pl/


zakwalifikowanych do oddziału 
sportowego 

roku do godz.15.00 roku do godz. 15.00 

 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora 

Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do 

oddziału sportowego klasy IV o profilu piłka ręczna. 

2. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom. W 

odpowiedzi na odwołanie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawiała do przyjęcia i liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

 

§5. 

 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Rekrutację do oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej im. mjr. H. 

Sucharskiego w Sochocinie prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. 

2. W skład komisji wchodzą: 

1) Nauczyciel szkoły jako przewodniczący 

2) Nauczyciel wychowania fizycznego  zatrudniony w Publicznym Zespole Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

3) Nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w Publicznym Zespole Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

3. Do zadao Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) Weryfikacja obowiązkowej dokumentacji kandydata wymienionej w § 3 ust.1 

pkt.1-3. 

2) Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej (poprzedzone ważeniem i 

mierzeniem kandydatów) 

3) Ustalenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego klasy IV o profilu 

piłka ręczna 

4) Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego 

5) Podanie do publicznej wiadomości listy (po weryfikacji Dyrektora Szkoły, lista 

nie zawiera liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów) 

§ 6 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKA RĘCZNA 

1. Uczeo jest zobowiązany do: 

1) Przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole 

2) Posiadania aktualnych badao lekarskich 

3) Systematycznego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, osiągania dobrych 

wyników w nauce 



4) Uczestniczenia we wszystkich zawodach szkolnych, międzyszkolnych oraz 

innych w których reprezentują szkołę 

5) Przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęd, troski o sprzęt sportowy 

oraz regulaminu korzystania z hali sportowej 

 

2. Uczeo oddziału sportowego sprawiający trudności wychowawcze, mający 

negatywny wpływ na pozostałych uczniów lub opuszczający zajęcia szkolne i 

sportowe, na podstawie opinii nauczyciela wychowania fizycznego przerywa 

szkolenie sportowe.  Przerwanie szkolenia sportowego może nastąpid również z 

powodu stanu zdrowia. 

3. Uczeo niekwalifikujący się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii 

nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe lub orzeczenia lekarza, Dyrektor 

Szkoły  przenosi  do oddziału ogólnodostępnego (od półrocza lub nowego roku 

szkolnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


