
 
REGULAMIN REKRUTACJI  

do klasy sportowej o profilu:  
 Lekkoatletyka z elementami tenisa stołowego 

na rok szkolny 2021/2022  
 

Podstawa prawna: ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., art.137 (Dz.U. z 2017 poz.59 ze zm.; 
rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowejz dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. poz. 
610); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Dz.U z 2017r, poz. 671 
 
1. Kandydaci do oddziału sportowych zobowiązani są do spełnienia następujących warunków:  
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie lekkoatletyki i tenisa stołowego 
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej –lekarza 
rodzinnego;  
b) posiadają pisemną deklarację rodziców;  
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek 
sportowy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 
d) złożyli dokumenty w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły  
 
2. Jeżeli zgłosi się więcej kandydatów niż ilość miejsc, jakimi dysponuje szkoła, o pierwszeństwie przyjęcia do 
oddziału sportowego decyduje suma punktów uzyskanych:  
a) z prób sprawności fizycznej 0-50 pkt.  

b) za oceny opisowe na świadectwie 0-10 pkt  

c) za ocenę zachowania 0-10 pkt 0-10 pkt.  
 
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na próbie sprawności fizycznej w podanych terminach szkolna 
komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może wyznaczyć nowy termin próby.  
 

Terminy rekrutacji do klasy sportowej na rok szkolny 2021/2022 

l.p. wyszczególnienie postępowanie główne 
postępowanie 
uzupełniające 

1.  Złożenie deklaracji o przyjęcie do klasy sportowej  do 30.04.2021 do 15.08.2021 

2.  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  I termin: 07.05.2021 
II termin: 14.05 2021 

20.08 2021r 

3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki z prób sprawności fizycznej  

10.06. 2021r. 27.08.2021r 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do klasy sportowej oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków i kryteriów rekrutacji  

08.06.2021r. 25.08.2021r 

5  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do klasy sportowej 

11.06.2021r. 31.08.2021 

 
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia sportowego od 1 września 2021r. jest dostarczenie przez ucznia 
orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej  


