
 

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2021 r. poz 1082) 

 

1. Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:  

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w 

szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,   

b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,  

c) uzyskali pozytywne wyniki próby 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,  

d) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba 

miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

wyniki próby sprawności fizycznej,  

e) w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których 

mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: 

  − wielodzietność rodziny kandydata,  

− niepełnosprawność kandydata,  

− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

− objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

2. Wymagane dokumenty: 

a) wniosek rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie do oddziału sportowego w 

Szkole wraz ich pisemną zgodą na uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach 

sportowych, 



b)  jedna podpisana fotografie, 

c) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. 

  

3. Terminy rekrutacji: 

a) 7-13 marca 2023 r. rejestracja w systemie wniosków, składanie podań o przyjęcie do 

oddziału sportowego w Szkole, 

b) 18.03.2023 r. godzina 11:00 przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, 

c) 20.03.2023 r. przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy 

negatywne wyniki próby sprawności fizycznej 

d) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 26 

kwietnia 2022 r. 

e) 26 kwietnia – 5 maja 2023 r. potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do oddziału 

sportowego  

f)  8 maja 2023 r, ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego. 

  

4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna: 

a) w skład Komisji wchodzą: 

- wicedyrektor jako przewodniczący, 

- nauczyciele wychowania fizycznego, 

- trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku, 

b) zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 

- ustalenie jednolitych dla wszystkich kandydatów, szczegółowych kryteriów 

przyjęć do oddziałów sportowych, 

- sprawdzanie kompletności dokumentów dotyczących kandydatów do przyjęcia oraz 

ich merytoryczna weryfikacja, 

- organizacja i przeprowadzanie próby sprawności fizycznej dla kandydatów, 

- ustalenie rankingu kandydatów i listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego, 

- sporządzanie i gromadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

  

5.   Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły. 

 


