
Regulamin naboru 

do ODDZIAŁU KLASY SPORTOWEJ ogólnorozwojowej 

w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu  

na rok szkolny 2011/2012. 

 

 

              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 

jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232); 

               - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r. w 

sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078). 

 

II.  INFORMACJE  OGÓLNE. 

 

1.  W roku szkolnym 2011/2012 utworzona zostanie jeden koedukacyjny oddział klasy 

sportowej, realizujący tygodniowo 10 godzin wychowania fizycznego w podziale na grupy. 

2. Pozostałe przedmioty nauczania prowadzone będą w oddziale klasy sportowej  zgodnie z 

wymiarem określonym ramowym planem nauczania dla Gimnazjum. 

2.  Oddział klasy sportowej realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem 

kształcenia ogólnego, właściwym dla Gimnazjum. 

3.  Uczniowie uczęszczający do oddziału klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania 

ustalony przez Dyrektora Gimnazjum,  opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 

4.  Za minimalną grupę wychowania fizycznego w oddziale klasy sportowej przyjmuje się 

liczbę 12 uczniów, za maksymalną 18 uczniów  i łącznie w oddziale nie więcej niż 30 uczniów. 

 

III.  ZASADY  NABORU. 

 

1.  O przyjęcie do oddziału klasy sportowej może ubiegad się kandydat, który: 

     a/ wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym 

przez uprawnionego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, 

     b/ uzyskał liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonego testu sprawności fizycznej, 

ustalonego przez szkolną komisję rekrutacyjną, która w rankingu najlepszych wyników testu 

spełnia  kryteria określone w części II, pkt 4 . 

      

 

2.  Wymagane dokumenty: 

     a/ podanie o przyjęcie do Gimnazjum 

     b/ zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia 

     c/  zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w teście sprawności fizycznej 

     d/ oryginał świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej, 



     e/ zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu zewnętrznego, 

 

3. Termin składania dokumentów wymienionych w punkcie 2 a, b i c przez kandydatów do 

oddziału  klasy sportowej w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu upływa 16 

maja  2011r., pozostałych dokumentów upływa 28 czerwca 2011 r. 

4. Termin testów sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału klasy sportowej 

Gimnazjum przeprowadzony zostanie w hali sportowej Gimnazjum w dniu 24 maja 2011 r. o 

godz. 14:00 

5. Listę uczniów przyjętych do oddziału klasy sportowej ogłasza Dyrektor Gimnazjum w 

terminie do dnia 26 maja 2011 r. 

 

6. Rekrutację do oddziału klasy sportowej można przeprowadzid także w trakcie roku 

szkolnego w przypadku zwolnienia się miejsc w oddziale, na wniosek ucznia za zgodą 

rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciela lub trenera, po spełnieniu wymagao opisanych 

w pkt.1. 

 

7.  Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

 

a/ W celu przeprowadzenia naboru do oddziału  klasy sportowej, Dyrektor Gimnazjum 

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną. 

b/ W skład Komisji wchodzą: 

--  dyrektor lub wicedyrektor, jako przewodniczący komisji, 

--  nauczyciele wychowania fizycznego wyznaczeni przez Dyrektora Gimnazjum 

c/ Do zadao Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy: 

-- opracowanie regulaminu naboru, 

-- prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w 

regulaminie, 

-- przeprowadzenie testów sprawności fizycznej, 

-- sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego, 

-- ustalenie listy kandydatów do oddziału klasy sportowej i przedstawienie jej Dyrektorowi    

Gimnazjum. 

 

8.  Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwośd wniesienia odwołania od decyzji 

Komisji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy. 

 

9.  Dyrektor Gimnazjum rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest 

ostateczna. 

 

IV.  REZYGNACJA I WYKLUCZENIE UCZNIA Z  ODDZIAŁU KLASY  SPORTOWEJ. 

1. Uczniowie w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami, na umotywowany wniosek 

złożony do Dyrektora Gimnazjum, mogą zrezygnowad z nauki w oddziale klasy sportowej; 

uczniowie zostają wtedy przeniesieni przez Dyrektora Gimnazjum do oddziału o 

podstawowym profilu kształcenia. 

 



2.  Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do 

dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego w porozumieniu z 

wychowawcą klasy i rodzicami , mogą zostad przeniesieni przez Dyrektora Gimnazjum do 

oddziału o podstawowym profilu kształcenia. 

3. Uczniowie oddziału klasy sportowej za złe zachowanie lub niezadawalające wyniki w nauce 

mogą byd zawieszeni przez Dyrektora Gimnazjum w rozgrywkach lub treningach do czasu 

poprawy /na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z rodzicami i nauczycielem 

wychowania fizycznego/. 

 

4.  Uczniowie oddziału klasy sportowej sprawiający szczególne trudności wychowawcze 

negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy 

klasy, w porozumieniu z rodzicami, mogą zostad przeniesieni przez Dyrektora Gimnazjum do 

oddziału o podstawowym profilu kształcenia. 

 

5. Uczniowie oddziału klasy sportowej, których stan zdrowia orzeczony po przyjęciu ucznia do 

klasy sportowej wykluczy uprawianie sportu,  zostają przeniesieni przez Dyrektora 

Gimnazjum do oddziału o podstawowym profilu kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

                

 

 


