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REGULAMIN REKRUTACJI 
DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W JASTRZĘBIU 

DO KLASY I 
O PROFILU SPORTOWYM 

 
I. Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. 
          w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz                           
          przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz.U. z 2004r.Nr 26, poz.232/, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. 
          w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych 
          oraz szkół mistrzostwa sportowego. /Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078/ 

 Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji oraz 
          składania dokumentów do publicznych gimnazjów 
II. Informacje ogólne: 

1. W każdym roku szkolnym zostanie utworzona jedna klasa sportowa z podziałem na 
           dziewczęta i chłopców, realizująca oprócz czterech godzin podstawy programowej 
           z wychowania fizycznego, sześciogodzinne szkolenie sportowe z zakresu ogólnego 
  

2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 
           kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. 
 

3. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania 
ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na 
podstawie ramowego planu nauczania. 
 

4. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze 
           złożenie zaświadczenia od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań  
           zdrowotnych do udziału w tym teście lub podpisanego przez rodziców (prawnych 
           opiekunów) oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 . 
 
 
III. O przyjęcie do gimnazjum do kl. I o profilu sportowym może się ubiegać 
       kandydat, który: 
 

 wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza Przychodni 
          Sportowo-Lekarskiej. 

 uzyskał odpowiednia liczbę punktów: 
      − za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
      − za wyniki uzyskane sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI 
      − za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej oraz osiągnięć sportowych 
           wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podst. 

 posiada pisemna zgodę rodziców /prawnych opiekunów/. 
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1.  Wymagane dokumenty: 
 podanie o przyjęcie do szkoły /kwestionariusz/ 
 jedna podpisana fotografia /do legitymacji szkolnej/ 
 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
 zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI 
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia 

 
 2. Terminy rekrutacji: 

 do 30 maja b.r. składanie podań o przyjęcie do szkoły 
 termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej upływa w druga sobotę czerwca, 
 czwartego dnia /licząc dni robocze/ po ostatecznym terminie przeprowadzenia prób 

           sprawnościowych, następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej, 
 pierwszy wtorek po zakończeniu roku szkolnego, do godz.15.00 składanie 

          w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw oraz zaświadczenia o wynikach ze 
           sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI, 

 pierwszy piątek po zakończeniu roku szkolnego, do godz.15.00 ogłoszenie listy 
           przyjętych do pierwszej klasy sportowej, 
 
3. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna: 

 w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum, dyrektor 
           szkoły do dnia 30kwietnia b.r. powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - 
           Kwalifikacyjną, w skład komisji wchodzą: 
           − wicedyrektor lub nauczyciel jako przewodniczący 
           − nauczyciele WF -u wybrani przez radę pedagogiczną 
 

 zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej: 
      − opracowuje regulamin na dany rok szkolny 
      − prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi 
         w regulaminie /załącznik nr 1/ 
      − kwalifikuje kandydatów, 
      − ustala listę uczniów przyjętych do szkoły 
      − sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego 

 Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów 
          ubiegających się o przyjęcie jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc,  
          którymi dysponuje szkoła. 

 W przypadku większej liczby chętnych od liczby miejsc w klasie sportowej, przy 
           spełnieniu takich samych warunków, w pierwszej kolejności przyjmowani będą 
           uczniowie z rejonu szkoły 

 Rodzicom ( prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od 
          decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list. 

 Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 
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IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej: 
 
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów 
     obowiązujących w szkole. 
 
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin. 
 
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie. 
 
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach  
    i  zawodach, w których bierze udział szkoła. 
 
5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie 
     trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, 
     a w przypadku  zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do   
     przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej. 
 
6. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce  
     Mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu  
     poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem WF). 
 
7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do 
     dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za 
     zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy 
     ogólnodostępnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do 
     przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 
 
8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze 
     negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub 
     wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez 
     Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu  
     Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej. 
  
9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego 
     regulaminu. 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do regulaminu: 
1. Zasady uzyskiwania punktów 
2. Podanie o przyjęcie / kwestionariusz/ 
3. Oświadczenie rodziców 
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Załącznik nr 1 
 
Zasady uzyskiwania punktów: 
TEST SPRAWNOSCIOWY DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM 
 
Egzamin ze sprawności fizycznej 

 
1. Bieg na 60m, na czas. 

  dokładność pomiaru czasu do 2/100 sekundy (pomiar ręczny0, 

 przewidziana jest jedna próba biegu, 

 uczniowie startują po dwóch, po przydzielonych im torach do startu do mety 

(zmiana toru biegu dyskwalifikuje ucznia w tej konkurencji), 

 dowolne obuwie sportowe (kolce). 

2. Rzut piłeczką palantową na odległość. 

 rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką z miejsca lub z rozbiegu, 

  każdy uczeń wykonuje trzy rzuty konkursowe następujące bezpośrednio po sobie, 

  ocenie podlega najlepszy rezultat, 

  odległość uzyskaną przez ucznia ocenia sędzia z dokładnością do 0,5m, 

  pomiaru dokonuje się z linii prostopadłej do osi rzutu, na niekorzyść ucznia, 

 rzut wykonany po przekroczeniu linii prostopadłej do osi rzutu jest nieważny 

(spalony). 

3. Skok w dal z miejsca - próba mocy 

  kandydat staje za linia, po czym z odbicia obunóż wykonuje skok w dal , 

  skok mierzony jest w cm, wykonuje się dwukrotnie, 

  liczy się wynik skoku lepszego, 

  długość skoku mierzy się z miejsca odbicia (linia) do ostatniego śladu piet, 

  skok upadkiem w tył na plecy lub podparty jest nieważny i należy go powtórzyć 

4. Biegi na:      a). 800m.- dziewczęta na czas 

                          b). 1000m. – chłopcy 

 Przewidywana jest jedna próba biegu, 

 Dokładność pomiaru do 1 sekundy ( pomiar ręczny ), 

 Uczniowie startują w grupach ośmioosobowych, 
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 Obuwie sportowe dowolne 

 

Odległości i czasy uzyskane przez uczniów, przeliczane są na punktację tabel 

lekkoatletycznych czwórboju dla dziewcząt i chłopców ( tabele dołączone do regulaminu). 

 

Przeliczanie punktów: 
Lp.  Ilość 

punktów 

1. Średnia ocen na świadectwie --- 

a). 4,75 i powyżej 30 

b). 4,00 -4,74 25 

c).3,00 – 3,99 20 

d). 2,00 – 2,99 15 

2. Ilość punktów ze sprawdzianu klas VI 0 - 40 

3.  Osiągnięcia sportowe wypisane na świadectwie 10 

4. Punkty z testu sprawnościowego przeliczane są na punktację z 
tabel lekkoatletycznych czwórboju dla dziewcząt i chłopców 

 

 

 

 

 

Do klas sportowej przyjmowani są uczniowie z największą liczbą punktów, w przypadku 

tej samej liczby punktów decydują punkty z testu sprawnościowego. 
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Załącznik nr 2 
 
 

KWESTIONARIUSZ 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Zespołu Szkół Publicznych 

Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu 

w roku szkolnym 201../201.. do klasy sportowej 

 
 

Dane kandydata: 
 

Nazwisko.................................................................................................................................................................... 

Imię....................................................................... drugie imię ............................................................................. 

Data ur. ......................................... .......miejsce ur. ........................................................................................... 

województwo .......................................................................................................................................................... 

PESEL ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Adres zameldowania dziecka ................................................................................................................ 

Adres zamieszkania dziecka .................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy dom. ................................................... praca ............................................................ 

tel. kom. ......................................................................................... 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego ........................................................................................... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego ................................................................................................ 

                                                                                                        

 

                                                                                                                         .............................................................................................. 

                                                                                                                 czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

================================================= 

Termin składania podania: 

1 kwietnia – 30 maja br. w sekretariacie szkoły 
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Załącznik nr 3 
 
 

Jastrząb, dnia …………………r. 
 
 

.......................................................... 
                     (Imię i nazwisko) 
 
…….......................................................... 
                         (adres) 
 

tel. …………….........................……….. 

 

 

Oświadczenie 
 

                  Oświadczam, że znane są mi wymagania zawarte w regulaminie 

rekrutacji do klasy sportowej i wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki: 

................................................................................................................................. 

do Zespołu Szkół Publicznych Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu, do klasy 

sportowej. 

                  Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą klasy 

i nauczycielem wychowania fizycznego. 

 

 

 

 
………………………………………. 

                                                                                                          ( Podpis rodziców/ prawnych opiekuna) 


