
ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ KLASY I SPORTOWEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

1. Informacje ogólne. 

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy 
pierwszej sportowej o profilu koszykówka. W oddziale sportowym prowadzone są 
zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe dla co najmniej 20 uczniów 
w oddziale. Program szkolenia realizowany jest równolegle z programem nauczania 
uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego. Obowiązkowy 
tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym wynosi 10 godzin 
(3 godziny wychowania fizycznego oraz 7 godzin zajęć sportowych). 

O przyjęcie do klasy sportowej mogą starać się dzieci niezależnie od miejsca 
zamieszkania (brak rejonizacji). 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy w terminie od 12.04 do 16.04  złożyć 
wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej sportowej. Można to zrobić za 
pośrednictwem systemu elektronicznego lub osobiście zostawić dokumenty w 
holu szkoły (znajduje się pojemnik z napisem nabór). 

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia 
kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się 
dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed 
przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej. 

Próba sprawności fizycznej odbędzie się dnia 22 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00 

na dużej sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym.  

Uwaga! Termin może ulec zmianie z uwagi na zagrożenie koronawirusem 
i zawieszenie zajęć w szkołach. 

28 kwietnia 2021r. godzina 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik prób (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do 
szkoły).  

Uwaga! Termin może ulec zmianie z uwagi na zagrożenie koronawirusem 
i zawieszenie zajęć w szkołach.  

 

Dzieci, których rodzice nie złożą dokumentów w terminie nie zostaną 
dopuszczone do próby sprawnościowej oraz nie będą brały udziału w rekrutacji 
do klasy sportowej. 

11 maja 2021r. godzina 12.00 –ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do 
postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do 
szkoły innej niż obwodowa).  

Uwaga! Termin może ulec zmianie z uwagi na zagrożenie koronawirusem 
i zawieszenie zajęć w szkołach 



11-13 maja 2021r. –złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzania 
woli zapisu dziecka do oddziału sportowego szkoły podstawowej. Nie złożenie 
potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z 
dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego. 

17 maja 2021r. godzina 12.00 –ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy 
kandydatów nieprzyjętych –imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej 
oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza 
obwodu. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. wniosek  o przyjęcie do szkoły podstawowej do klasy sportowej, 

2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, 

3. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej. 

 

 

Art.  137.  [Rekrutacja do szkół sportowych]  

1.  Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły 
podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole 
podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej 
szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w 
przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się 
kandydatów, którzy: 

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub 
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 danej szkole lub danym oddziale. 

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa 
w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 
sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 
ust. 3 stosuje się. 


