
 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU WE 

WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
 

I. Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U 2017r., poz. 60). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z 

późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie 

warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół 

sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671). 

 

II. Postanowienia ogólne 
 

1. W roku szkolnym 2018/19 zostaną utworzone dwie klasy czwarte sportowe: 

a) pływacka - realizująca cztery godziny podstawy programowej z wychowania 

fizycznego oraz sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu 

pływania. 

b) koszykarsko-piłkarska z podziałem na dziewczynki i chłopców, realizująca cztery 

godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego w tym jedną godzinę 

pływania oraz sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki 

koszykowej dla dziewcząt oraz z piłki nożnej dla chłopców. 

2. Oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego w dyscyplinie sportu: 

piłka nożna i koszykówka, pływanie równolegle z programem kształcenia ogólnego 

właściwym dla danego typu szkoły.   

3. Powoływanie oddziałów sportowych na kolejne lata szkolne uzależnione jest od zgody 

organu prowadzącego. 

4. 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. 

 

III. Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych 
 

1. Do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu pływanie lub koszykarsko-

piłkarskiej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie Szkoły Podstawowej nr 

84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu. W dalszej kolejności mogą być 

przyjęci – na wniosek rodziców / prawnych opiekunów – uczniowie zamieszkali poza 

obwodem szkoły, o ile Szkoła dysponuje wolnymi miejscami w wyżej wymienionych 

klasach. 

2. Przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który: 

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

o zdolności do uprawiania sportu o wydanym przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie 

z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu 

przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników 

pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (orzeczenie wymagane jest po pozytywnym 

zaliczeniu próby sprawności fizycznej, do 26 czerwca 2018r.), 

b) posiada pisemne podanie o przyjęcie do klasy czwartej sportowej w Szkole 



Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju w roku szkolnym 2018/2019, 

c) posiada pisemną deklarację przystąpienia do dodatkowego postępowania 

kwalifikacyjnego, 

d) uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych 

przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.    

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szkoły powołuje 

szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. W skład komisji wchodzą: 

a) przedstawiciel Dyrekcji jako przewodniczący, 

b) zespół nauczycieli wychowania fizycznego. 

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie nie przekracza liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szkoła. 

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. W dniu przeprowadzenia testów wymagane jest:  

a) posiadanie stroju gimnastycznego oraz obuwia sportowego,  

b) w przypadku testu na pływalni – stroju pływackiego.  

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

pkt III p. 2 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w pkt II p. 1, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób 

sprawności fizycznej. 

8. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej przysługuje prawo 

odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.  

 

IV. Postanowienia końcowe 
 

1. Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów sportowych odbywa się w przypadku 

dysponowania wolnymi miejscami w oddziale. Kandydat musi spełnić wymagania 

proceduralne tak jak przy rekrutacji właściwej.  

2. Zasady naboru do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu pływanie lub piłka 

koszykowa/piłka nożna podawane są do publicznej wiadomości między innymi 

poprzez ich publikację na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

Wrocław, 12 marca 2018 r.                Dyrektor Szkoły 

Rafał Just 


