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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU 

NA ROK SZKOLNY 2020/21 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  

z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481  

z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  

(Dz. U. poz. 671 z późn. zm.). 

4. Zarządzenie Nr B.0050.021.2020 Burmistrza Bierunia z dnia 31 stycznia 2020 roku  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku 

szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych oraz oddziału sportowego w klasach czwartych Szkoły Podstawowej  

nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  

 

1. W roku szkolnym 2020/2021 tworzy się kolejny oddział sportowy o profilu piłka nożna. 

2. Oddział sportowy nie może liczyć więcej niż 26 uczniów, w tym co najmniej 20 

uczniów spełniających kryteria rekrutacyjne do oddziału sportowego. 

3. Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna 

równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.  

4. Powoływanie oddziałów sportowych na następne lata szkolne uzależnione jest od zgody 

organu prowadzącego.  

5. Specjalizacja prowadzonych oddziałów na kolejne lata szkolne, terminy rekrutacji oraz 

wymagania wobec kandydatów ogłaszane są przez dyrektora szkoły po uzyskaniu 

zgody organu prowadzącego na działanie oddziałów sportowych w następnym roku 

szkolnym.  

 

Rozdział II. Zasady rekrutacji do oddziału sportowego 

 

1. Do klasy IV oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu przyjmuje się 

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

przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 

lekarza,  

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.  

2. W przypadku, gdy liczba wniosków, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 1 

niniejszego Regulaminu jest większa od liczby miejsc w oddziale sportowym, wdraża 

się postępowanie rekrutacyjne.  

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego dyrektor szkoły powołuje 

szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

4. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor jako przewodniczący, nauczyciel wychowania 

fizycznego wskazany przez dyrektora szkoły, trener/instruktor tworzonej klasy 

sportowej.  

5. Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej 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.  

6. Do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu na rok szkolny 

2020/2021 przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli klasę III:  

1) z urzędu - uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły spełniający warunki określone  

w Rozdziale II ust.1 pkt 1, 2 Regulaminu,  

2) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami.  

7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, o których mowa  

w Rozdziale II ust.1 pkt 1, 2 niż liczba wolnych miejsce w oddziale sportowym, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej. 

8. Przy przyjmowaniu kandydatów do oddziału sportowego uwzględnia się opinie trenera 

lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego 

zaświadczenie, o którym mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 1 Regulaminu.  

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie kryteria:  
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1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

6) samotne wychowywane kandydata w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

10. Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych odbywa się w przypadku dysponowania 

wolnymi miejscami w oddziale. Kandydat musi spełnić wymagania proceduralne tak jak przy 

rekrutacji właściwej.  

 

III. Dokumenty rekrutacyjne i etapy postępowania  

 

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

w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bieruniu następujących dokumentów: 

1) Zgłoszenie o przeniesienie dziecka do oddziału sportowego w klasie IV Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  

2) Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu, w której 

zorganizowany jest oddział sportowy w klasie IV szkoły podstawowej, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,  

3) Oświadczenie do wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu, 

w której zorganizowano oddział sportowy w klasie IV szkoły podstawowej stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,  

4) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,  

5) Aktualne zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie 

medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. 

2. Po weryfikacji dokumentów zostaną przeprowadzone próby sprawności fizycznej.  

3. Kandydaci powinni zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności 

techniczno-taktycznych, zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej.  

4. W oddziałach sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej 

rekomendowany jest Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. W teście wzięto pod uwagę 

sześć prób: 

1) szybkość - bieg sprinterski na dystansie 30 metrów, 

2) moc – skok w dal z miejsca obunóż, 
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3) technika specjalna – prowadzenie piłki, 

4) gra - ocena umiejętności w 4 obszarach: zaangażowanie w grę w ataku, 

zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, 

drybling). 

1. Punktacja: 

1) szybkość: 

PUNKTACJA OCENA CZAS 

20 BARDZO DOBRA 5”< 

15 DOBRA 5,2” 

10 PRZECIĘTNA 5,4” 

5 SŁABA 5,6” 

1 BARDZO SŁABA >5,8” 

2) moc: 

 

PUNKTACJA OCENA ODLEGŁOŚĆ 

10 BARDZO DOBRA 180cm + 

8 DOBRA 142-179cm 

6 PRZECIĘTNA 105-141cm 

4 SŁABA 67-104cm 

2 BARDZO SŁABA 1-66cm 

3) technika specjalna – prowadzenie piłki: 

 

PUNKTACJA OCENA CZAS 

10 BARDZO DOBRA 19”< 

8 DOBRA 19,01” – 24,1” 

6 PRZECIĘTNA 24,2” – 25,5” 

4 SŁABA 25,6” – 28,5” 

2 BARDZO SŁABA >28,6” 

4) gra: 

 

PUNKTACJA OCENA 

15 DOSKONAŁA 

12 – 14 BARDZO DOBRA 

9 – 11 DOBRA 

6 – 8 PRZECIĘTNA 

3 - 5 SŁABA 

1 - 2 BARDZO SŁABA 
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IV. Harmonogram rekrutacji do oddziałów sportowych  
Lp. Rodzaj czynności  Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

1.  Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

podstawowej z oddziałem  sportowym informacji o 

procedurze rekrutacji uczniów do oddziału sportowego 

do 10 lutego 2020 r. 

2.  Zgłoszenie Kandydata i złożenie zgłoszenia (dla uczniów 

z obwodu) bądź wniosku (dla uczniów spoza obwodu) o 

przyjęcie do oddziału sportowego wraz z pisemną zgodą 

rodziców.  

od 10 lutego 2020 r. do   

30 marca 2020 r. do godz. 15.00 

3.  Spotkanie z rodzicami uczniów zgłoszonych do oddziałów 

sportowych.  

6 kwietnia 2020 r. 

4.  Uzupełnienie dokumentacji – zaświadczenia lekarskiego  do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 

12.00 

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami 

do 7 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 

6.  Podanie do publicznej wiadomości listy osób 

zakwalifikowanych do prób sprawności fizycznej  

8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 

7.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów do oddziału sportowego w klasie czwartej w 

publicznej szkole ogólnodostępnej.  

do 17 kwietnia 2020 r. 

8.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

20 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 

9.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia.  

Do 28 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 

10.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

30 kwietnia 2020 r.  

do godz. 15.00 

11.  Dostarczenie przez kandydatów spoza obwodu Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Bieruniu poświadczonej kserokopii 

świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej.  

do 30 czerwca 2020 roku  

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej do oddziałów sportowych przy szkole podstawowej 

dysponującej wolnymi miejscami  

1.  Zgłoszenie Kandydata i złożenie zgłoszenia (dla uczniów 

z obwodu) bądź wniosku (dla uczniów spoza obwodu) o 

przyjęcie do oddziału sportowego wraz z pisemną zgodą 
rodziców.  

od 4 maja 2020 do 12 czerwca 2020 

roku do godz. 15.00 

2.  Spotkanie z rodzicami uczniów zgłoszonych do oddziałów 

sportowych.  

do 16 czerwca 2020 roku  

 

3.  Uzupełnienie dokumentacji – zaświadczenia lekarskiego  do 17 czerwca 2020 roku do godz. 

12.00 

4.  Podanie do publicznej wiadomości listy osób 

zakwalifikowanych do prób sprawności fizycznej  

18 czerwca 2020  roku do godz. 15.00 

5.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów do oddziału sportowego w klasie czwartej w 

publicznej szkole ogólnodostępnej.  

 do 19 czerwca 2020 roku  

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych.  

22 czerwca 2020  roku 
Do godz. 15.00 

7.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia.  

Do 24 czerwca 2020 roku  

do godz. 15.00 
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8.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

25 czerwca 2020 roku 

do godz. 15.00 

V. Procedura odwoławcza  

1. Od ustaleń szkolnej 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 szkolnej 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 Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.  

4. Dyrektor rozpatruje odwołania i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom  

w ciągu 5 dni.  

5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.  

 

VI. Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego  

 

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.  

 

VII. Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na 

stronie internetowej szkoły.  

2. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 

będą wywieszone na tablicy ogłoszeń, która znajduje się przy portierni w szkole. 

 

 

 

Aktualizacja 3.02.2020 r. 
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Załącznik Nr 1  

 

 

 

Bieruń, dnia ……………………… 

 

 

ZGŁOSZENIE PRZENIESIENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO  

W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO WBIERUNIU 

 

Proszę o przeniesienie mojej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału 

sportowego w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu  

o specjalizacji: piłka nożna. 

Dane osobowe dziecka:  

• Nazwisko: …………………..…....  

• Imiona: …..……………………….  

• Data urodzenia: dzień……….... miesiąc………………….… rok…………………......  

• PESEL:  

• Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku 

gdy dziecko nie posiada numeru PESEL) ……………………………....  

 

 

 

 

………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 
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Załącznik Nr 2 

 

 

Bieruń, dnia ……………………… 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU, W KTÓREJ ZORGANIZOWANY JEST 

ODDZIAŁ SPORTOWY W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojej/mojego* córki/syna* w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału 

sportowego  

w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu o specjalizacji piłka nożna 

. 

Dane osobowe dziecka:  

• Nazwisko:…………………..….... 

Imiona:………………………………………………....…..  

• Data urodzenia: dzień ……….... miesiąc ………………….… rok …………………....  

• PESEL: 2  

• Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( w przypadku 

gdy dziecko nie posiada numeru PESEL) …………………………………..  

• Miejsce zamieszkania dziecka: 

…………………………………………………………………………………………... ….. 

• Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów: 

………………………………………………………………………………………….. …… 

• Adres zamieszkania matki / prawnego opiekuna:  

 

kod pocztowy…………. miejscowość …………………………………………………. ……. 

ulica i nr domu …………………................................ woj. …………………………… …….. 

tel. kom matki……………….………………………………………………………….. …….. 

dres e-mail…………………………..…………………………………………………... …….. 

 

• Adres zamieszkania ojca / prawnego opiekuna:  

 

kod pocztowy …………. miejscowość ……………………………………...………….  

ulica i nr domu …………………..................................................................................... woj. 

………………………………………………………………………………………….. 

tel. kom. Matki ……………….………………………………………..……………….  

adres e-mail …………………………..…………………………………………………  

 

• Dodatkowe informacje:  

 

a) Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej ? TAK / NIE*  

b) Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia ? TAK / NIE*  

c) Uwagi : ………………………………………………………………………………….  

 

 

…………………………………… 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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Załącznik Nr 3 

 

 

Bieruń, dnia ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

IM. ORŁA BIAŁEGO, W KTÓREJ ZORGANIZOWANO ODDZIAŁ SPORTOWY  

W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że mój syn/córka …………………………………………... 

zamieszkuje pod adresem:  

miejscowość: …………………………………….. kod pocztowy: ………………………...…  

ul…………………………………………………………………………………………............  

Matka dziecka/ prawny opiekun zamieszkuje pod adresem:  

miejscowość: …………………………………….. kod pocztowy: ……………………..........  

ul…………………………………………………………………………………………............  

Ojciec dziecka/ prawny opiekun zamieszkuje pod adresem:  

miejscowość: …………………………………….. kod pocztowy: ……………………..........  

ul…………………………………………………………………………………………............  

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

………………………………….            …………………………………. 

(podpis matki/opiekuna prawnego )        (podpis ojca/opiekuna prawnego )   
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Załącznik Nr 4 
 

Bieruń, dnia …………………… 

 

…………………………………….…  

(nazwisko i imię)  

……………………………………..…  

(adres)  

tel. ……………………………………  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że znane są mi warunki funkcjonowania oddziału sportowego i wyrażam zgodę 

na uczęszczanie córki/syna:  

……………………………………………………. ur. dn. ……………………………………  

w ………………………………………  

do oddziału sportowego o specjalizacji piłka nożna, utworzonego w Szkole Podstawowej nr 3 

im. Orła Białego w Bieruniu, w roku szkolnym 2020/2021.  

Ponadto zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcą oddziału i nauczycielem 

wychowania fizycznego w trakcie realizacji programu oddziału sportowego.  

 

 

 

……………………………………

Podpisy rodziców/prawnych 

opiekunów 


